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PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – ICPA BUCUREȘTI
1. Datele de identificare ale INCD
1.1. Denumirea: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului – ICPA București
1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare:
HOTĂRÂRE Nr. 1375 din 26 august 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Mediului - ICPA București
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 830 din 9 septembrie 2004
1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 3423
1.4. Adresa: Bulevardul Mărăşti, nr. 61, 011464, București – sector 1
1.5. Telefon: 0213184349, fax: 0213184348, pagina web: http://www.icpa.ro
e-mail: office@icpa.ro
2. Scurtă prezentare a INCD
2.1 Istoric
Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie a fost înfiinţat prin HCM 1780/02.09.1969 (Art. 9)
prin reorganizarea Sectorului de Pedologie al Institutului de Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi
Pedologie, sub denumirea de Institutul de Cercetări pentru Pedologie.
Prin HCM al RSR nr. 565/6 mai 1970, se înfiinţează Institutul de Studii şi Cercetări pentru Pedologie,
prin Decretul 139 din 30 aprilie 1974 (Art. 4) se înfiinţează Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi
Agrochimie, iar prin Legea 290/29.05.2002 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/4 sept. 2003 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu Şişeşti” a luat fiinţă Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Mediului în Agricultură în coordonarea MAPAM.
Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie s-a transformat în institut național prin HG nr.
1375/26 august 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București (INCDPAPM - ICPA
București) funcționând ca persoană juridică română, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti", prin reorganizarea Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti, care se
desfiinţează.
Prin aceeaşi HG nr. 1375/2004, a fost aprobat şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA București.
Începând cu data de 30 aprilie 2013, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București a ieșit din subordonarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și a trecut în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în baza OUG nr. 96 din 22
decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea unor acte normative și a HG nr. 185 din 16 aprilie 2013 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale (Anexa 7 – poziţia 37).
2.2 Structura organizatorică (organigramă, filiale, sucursale puncte de lucru) INCD
Structura organizatorică a INCDPAPM - ICPA București a fost aprobată prin Ordinul Nr. 618/05.11.2014
al Ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

Organigrama Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA București

2.3 Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificării CAEN și UNESCO)
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și ingineri

RPC Principal

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7120 Activități de testări și analize tehnice

RPC Secundar
RPC Secundar

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Text suplimentar 4778 – comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al
îngrășămintelor
5819 Alte activități de editare
7220 Cercetare-dezvoltare în științele sociale și umaniste
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
2.4 Direcții de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorități de cercetare
a. domenii principale de cercetare-dezvoltare
În cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare INCDPAPM-ICPA București efectuează cercetări
fundamentale şi aplicative, de interes public, naţional şi internaţional, singur sau, după caz, în colaborare
cu alte institute, privind ştiinţele solului şi interfaţa acestora cu domeniile adiacente: agronomie, ştiinţele
mediului, mecanică agricolă, meteorologie, hidrologie, geologie, tehnologia informaţiei, teledetecţie,
sociologie şi dezvoltare rurală etc.
Activităţile de cercetare-dezvoltare ale institutului vor ţine cont de cerinţele şi recomandările Strategiei
Tematice pentru Protecţia Solului COM(2006)231, de activităţile Uniunii Internaţionale a Știinţelor Solului,
de cele ale Portalului European al Solului realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC), de normativele şi
directivele europene incluse în Directiva Cadru Apă şi în conceptele de eco-condiţionalitate din Politica
Agricolă Comunitară şi de alte convenţii internaţionale (Protocolul de la Kyoto, Convenţia pentru
combaterea Deşertificării şi Degradării Terenurilor etc.) în care solul este inclus ca subsistem.
Obiectivele generale şi specifice pentru cercetare-dezvoltare ale INCDPAPM-ICPA București sunt:


OG1 Caracterizarea şi cuantificarea resurselor naturale agro-pedo-hidro-climatice cu accent pe
înţelegerea şi prognoza proceselor implicate în funcţionarea ecosistemelor naturale şi modificate
antropic, cu referire specială la efectul indus de schimbările globale asupra acestora:
o OS1 Transferul informaţiilor spaţiale existente în baze de date georeferenţiate (SIG) în
scopul creşterii utilizării acestora prin servicii de geo-date; asigurarea serviciilor privind
stratul de sol cerute de Infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale din România
conform Directivei INSPIRE;
o OS2 Interconectarea bazelor de date privind resursele naturale cu informaţiile cuprinse
în sistemul gestionat de APIA (blocuri fizice, sistemul informatic al parcelelor de teren) ;
o OS3 Modelare geo-spaţială, hărţi, indicatori şi analize de risc bazate pe scenarii care
includ efectul schimbărilor globale asupra principalelor ameninţări asupra solului definite
prin Strategia Tematică a Protecţiei Solului (eroziune, scăderea conţinutului de materie
organică, compactarea, salinizare/alcalizare, acoperirea terenurilor cu suprafeţe
impermeabile, contaminare, pierderea biodiversităţii şi deşertificarea) ;
o OS4 Dezvoltarea de instrumente geo-spaţiale pentru analiza raporturilor dintre
agricultură şi mediu cu focalizare pe evaluarea impactului Politicii Agricole Comunitare
prin politicile de dezvoltare rurală asupra mediului, inclusiv a producţiei de biomasă
utilizată pentru producerea de biocarburanţi şi biolichide, a resurselor de apă şi a
schimbărilor climatice;
o OS5 Utilizarea unor tehnici şi tehnologii noi pentru cartare cum ar fi: senzori de sol
(inducţie electromagnetică, reflectanţă difuză, spectroscopie în vizibil şi în infraroşul
mediu şi apropiat), sisteme de poziţionare globală, date de teledetecţie satelitară sau
aeriană, LIDAR (Light Detection and Ranging).



OG2 Dezvoltarea sistemelor de monitorizare trans-sectoriale şi multi-sistem (sol, atmosferă,
hidrosferă) suport pentru implementarea politicilor de agromediu:
o OS1 Dezvoltarea metodologiilor pentru integrarea solului în sistemele de monitorizare
trans-sectoriale şi multi-sistem;
o OS2 Suport pentru implementarea directivelor şi reglementărilor incluse în conceptul de
eco-condiţionalitate inclus în Politica Agricolă Comunitară;
o OS3 Armonizarea şi schimbul de bune practici privind monitoringul integrat al
substanţelor chimice în sitemul sol-plantă-atmosferă-hidrosferă la nivel naţional şi transfrontieră;
o OS4 Realizarea bazelor de date georeferenţiate asociate sistemelor de monitorizare;
o OS5 Monitorizarea multi-media a compuşilor organici persistenţi (POP) în contextul
cerinţelor de monitorizare globală a acestora impuse de convenţiile internaţionale
(Convenţia de la Stockholm privind POP) ;
o OS6 Dezvoltarea de modele pentru evaluarea dinamicii compuşilor chimici în mediu (solplantă-atmosferă-hidrosferă) în sprijinul implementării politicilor din domeniu.



OG3 Nutriţia plantelor şi fertilizarea solului – dezvoltarea metodelor de management a
nutrienţilor capabile să susţină o producţie orientată spre piaţă cu impact mic asupra mediului:
o OS1 Soluţii pentru fertilizare acceptabile social şi economic;
o OS2 Soluţii pentru utilizarea îngrăşămintelor chimice în contextul rezervelor globale/
naţionale limitate de energie şi materii prime, a costurilor ridicate pe care le impun la
nivelul exploataţiilor agricole şi prevenirea poluării solului şi sistemelor acvatice cu
nutrienţi;
o OS3 Sincronizarea aportului de nutrienţi cu nevoile culturilor în contextul variabilităţii
climatice accentuate de schimbările globale;
o OS4 Sisteme de management a nutrienţilor integrate la nivel de fermă, inclusiv cu
luarea în considerare a inter-relaţiilor cu sistemul de nutriţie al animalelor din fermă şi
procedeele de stocare şi utilizare a gunoiului de grajd;
o OS5 Metodologii de includere a informaţiilor privind resursele de sol în agricultura de
precizie;
o OS6 Evaluarea disfuncţionalităţilor induse de nutrienți în ecosisteme prin analiza
traseelor şi fluxurilor de nutrienţi, pentru perioade mari de timp, între zona de aplicare a
lor şi zonele de ieşire/acumulare din/în ecosistem.



OG4 Managementul durabil al solului şi terenului – cu prioritate pentru evaluarea consecinţelor
poluării solului şi reabilitarea şi reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de poluare.



OG5 Managementul deşeurilor agricole, urbane şi industrial:
o OS1 Metode de utilizare a solurilor ca reactori biogeochimici pentru prevenirea
contaminării şi menţinerea calităţii solului;
o OS2 Evaluarea capacităţii solurilor de a procesa deşeuri fără a afecta calitatea solului
sau a sistemelor acvatice conexe;
o OS3 Dezvoltarea de sisteme care să utilizeze reciclarea locală a deşeurilor evitând
transportul acestora pe distanţe lungi;
o OS4 Proiectarea sistemelor de transformare a deşeurilor” agricole, silvice, urbane şi
industriale în „resurse” ;
o OS5 Dezvoltarea de tehnologii pentru utilizarea nămolurilor pe terenurile agricole;
o OS6 Impactul împrăştierii nămolurilor pe suprafaţa terenurilor asupra: nivelului recoltelor
şi calităţii acestora, calităţii solului, apei şi aerului.



OG6 Fundamentarea soluţiilor proceselor şi problemelor complexe asociate managementului
agro-eco-sistemelor şi dezvoltării rurale.



OG7 Armonizarea soluţiilor de management agricol bazate pe cunoaştere (knowledge based
systems) şi pe respectarea principiilor de protecţie a mediului dezvoltate în ţările cu agricultură
avansată, la structura fermelor din România cu resurse economice limitate.



OG8 CDI privind biodiversitatea din sol și servicii ecosistemice asociate acesteia în sprijinul
politicilor de protecţie a ecosistemelor:
o OS1 Evaluarea rolului biodiversităţii în susţinerea serviciilor ecosistemice;
o OS2 Evaluarea spaţială la nivel naţional a serviciilor ecosistemice şi a biodiversităţii;

OS3 Includerea ecosistemelor şi biodiversităţii în deciziile la nivelul societăţii prin
considerarea serviciilor ecosistemice ca legătură între biodiversitate, ecosisteme, specii,
servicii şi bunăstarea umană;
o OS4 Cercetări privind modelarea ecosistemică şi analize bazate pe scenarii
corespunzătoare principalelor lanţuri de producţie şi ecosistemice (bio-geo-chimice,
transportul de masă şi energie în sistemul sol-culturi vegetale-hidrologie) ;
o OS5 Utilizarea modelării ecosistemelor pentru evaluarea vulnerabilităţii şi adaptării
ecosistemelor şi biodiversităţii la schimbările globale.
OG9 CDI privind biodiversitatea din sol și servicii ecosistemice asociate acesteia în sprijinul
politicilor de protecţie a ecosistemelor.
o



b. domenii secundare de cercetare
Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate în
sprijinul atribuţiilor organelor administraţiei publice centrale şi locale constând în:
 Colaborarea la transpunerea legislaţiei europene privind sectoarele: îmbunătăţiri funciare
şi vegetal, statistică agricolă, biotehnologii şi agricultură ecologică în domeniile de
competenţă privind resursele de sol şi teren;
 Sprijin acordat în domeniul de competenţă pentru APIA şi APDRP în vederea dezvoltării
procedurilor de implementare, monitorizare şi control în conformitate cu legislaţia UE;
 Sprijin în domeniul de competenţă pentru realizarea împreună cu Institutul Naţional de
Statistică a raportărilor tematice şi a procedurilor de armonizare a statisticii agricole cu
normele şi standardele europenne stabilite de EUROSTAT;
 Sprijin pentru culegerea, prelucrarea şi diseminarea datelor despre influenţa factorilor
naturali de risc asupra culturilor agricole asociaţi caracteristicilor pedo-climatice;
 Evaluarea şi monitorizarea cauzelor din domeniul resurselor de sol şi teren care pot
genera situaţii de criză;
 Analiza tehnică în domeniul de competenţă a proiectelor de acte normative în domeniul
energiilor regenerabile;
 Sprijin pentru implementarea şi actualizarea măsurilor de agro-mediu incluse în PNDR
2014-2020;
 Sprijin în domeniul de competenţă pentru elaborarea politicilor şi programelor pentru
sectorul de îmbunătăţiri funciare;
 Participarea la actualizarea şi armonizarea în cadrul domeniului de competenţă a
legislaţiei naţionale privind îmbunătăţirile funciare şi protecţia mediului cu cerinţele
Uniunii Europene;
 Sprijin în domeniul includerii cerinţelor de mediu din domeniul specific de activitate în
corelarea proiectelor de IF cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice,
de gospodărire a căilor de comunicaţii în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi
cu documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 Sprijin pentru elaborarea politicilor, programelor, strategiei naţionale şi a actelor
normative pentru sectoarele îngrăşăminte chimice, fond funciar şi calitatea solului;
 Sprijin pentru actualizarea şi armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul
îngrăşămintelor chimice, fondului funciar şi calităţii solului cu cerinţele UE inclusiv
elaborarea punctelor de vedere privind implementarea Strategiei tematice pentru
protecţia solului adoptată de UE în anul 2006;
 Realizarea pe bază de contract anual încheiat cu MADR a activităţilor prevăzute în
Ordonanţa de Urgenţă 278/2011 privind „Întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi finanţarea Sistemului Naţional de monitorizare sol-teren pentru
agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, în vederea realizării
Sistemului Naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură”;
 Analizarea din punct de vedere tehnic a studiilor pedologice şi agrochimice întocmite în
cadrul Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură în
conformitate cu prevederile Orinului 278/2011;
 Realizarea/reactualizarea Băncii de date pedologice la nivel naţional şi a Sistemului de
monitoring la nivel I şi II;
 Executarea procedurilor specifice din domeniul de competenţă în vederea autorizării
îngrăşămintelor;










Realizarea de încercări fizico-chimice și testări agrochimice în domeniul îngrășămintelor
chimice, amendamentelor pentru sol și subproduselor ce pot fi utilizate în domeniul
agriculturii conveționale și ecologice;
Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic pentru măsurile din domeniul de competenţă
incluse în planurile de dezvoltare durabilă şi emisii de gaze cu efect de seră;
Sprijinirea în elaborarea politicilor publice şi a programelor de cercetare în domeniul
cercetării-dezvoltării-inovării în pedologie, agrochimie şi protecţia mediului;
Susţinerea activităţii de consultanţă, extensie şi formare profesională în domeniul de
competenţă;
Sprijinirea în elaborarea strategiei de reducere a factorilor de risc la fenomene
meteorologice periculoase;
Sprijinirea în elaborarea şi realizarea temelor de cercetare-dezvoltare privind concepţia
de sistem şi unităţi pentru Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;
Elaborarea de studii care să cuantifice impactul asupra mediului al activităţilor specifice
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;
Colaborarea cu structurile INIS (Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale)
pentru setul de date spaţiale de sol şi utilizarea terenurilor.

c. servicii/microproducție







Studii de impact şi bilanţuri de mediu în baza atestatelor eliberate conform legislaţiei în
vigoare;
Elaborarea de studii, analize şi strategii pentru fundamentarea programelor sectoriale de
dezvoltare pe domeniul de competenţă;
Elaborarea/actualizarea, în domeniul de competenţă, a materialelor de informare pentru
fermieri privind măsurile de sprijin pentru dezvoltare rurală;
Utilizarea bazelor de date de sol-teren şi a modelelor interpretative pentru definirea şi
implementarea tehnică a programelor de dezvoltare rurală la nivel local, regional şi
naţional;
Evaluarea conformității îngrășămintelor chimice pentru punerea pe piaţă în România şi
gestionarea registrului național electronic al îngrășămintelor chimice și amendamentelor
pentru sol;
Sprijin în coordonarea ştiinţifică şi tehnică a Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice.

2.5 Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD
În anul 2015 nu au existat modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCDPAPM-ICPA
București.
3. Structura de Conducere a INCD
3.1 Consiliul de administrație
Prin Ordinul nr. 575/09.10.2014 al Ministrului delegat pentru Învăţământ superior, Cercetare Stiinţifică şi
Dezvoltare Tehnologică a fost stabilită componența Consiliului de administrație al INCDPAPM - ICPA
București format din 9 membri în temeiul prevederilor art. 13 și art. 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1375/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București. Conform Ordinului
575/09.10.2014 componența Consiliului de administrație al INCDPAPM-ICPA București este:









Simota Cătălin Cristian – preşedinte - Director General INCDPAPM - ICPA București
Dumitru Mihail – membru – Preşedintele Consiliului Ştiinţific al INCDPAPM - ICPA
București
Paraschiv Gigel – membru – reprezentant al Ministerului Educației Naționale
Macarie Daniela – membru – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
Tănăsescu Carmen – membru – reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
Dinu Iuliana Luminița – membru – specialist Ministerul Educaţiei Naţionale
Cîmpeanu Sorin Mihai – membru – Specialist, Prof. univ. – Rector USAMV București
Soriga Iuliana – membru – specialist consilier – Ministerul Educației Naționale



Ursu Daniela Paula – membru – Specialist, Director – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale

Prin Ordinul nr. 3086/16.01.2015 al Ministrului pentru Învăţământ superior, Cercetare Stiinţifică şi
Dezvoltare Tehnologică componenţa Consiliului de administraţie al INCDPAPM – ICPA București a fost
modificată, domnul Cîmpeanu Sorin Mihai fiind înlocuit cu domnul Mihalache Mircea – Conferenţiar USAMV
București.
La şedinţele Consiliului de administraţie au luat parte ca invitaţi permanenţi Directorul economic al
INCDPAPM-ICPA București (Ecaterina Târhoacă) şi preşedintele sindicatului INCDPAPM-ICPA București
(Petre Voicu).
Anexa 1 la prezentul raport de activitate cuprinde Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al
INCDPAPM - ICPA București.
3.2 Directorul General
Cătălin SIMOTA – Director General cu delegaţie începând din 20.12.2012. În anul 2015 delegarea s-a
făcut pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 12.12.2014 prin Ordinul nr. 697/11/12/2014 al
Ministrului Delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Stiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică.
În urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCDPAPM – ICPA
București prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice Nr. 3372 din 18.12.2015
domnul Cătălin SIMOTA a fost numit în funcţia de director general al INCDPAPM - ICPA București pentru
un mandat de 4 ani.
Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2015 este anexat prezentului raport.
3.3 Consiliul științific
Consiliul ştiinţific al INCDPAPM - ICPA București este format din 6 membri reprezentând principalele
departamente/laboratoare din Institut.
Componenţa actuală a Consiliului ştiinţific este:
o Mihail DUMITRU – Director ştiinţific cu delegaţie – Preşedinte
o Cătălin SIMOTA – Director general
o Irina CALCIU – Șef Laborator „Analize fizico-chimice pentru ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia
mediului”
o Anca LĂCĂTUȘU – Șef Laborator „Biologia solului”
o Nineta RIZEA – Cercetător Știinţific gradul I – Laboratorul „ Analize fizico-chimice pentru ştiinţele
solului, agrochimie şi protecţia mediului”
o Sorina DUMITRU – Cercetător Știinţific gradul III – Laboratorul „Stiinţele solului şi dezvoltare rurală”
3.4 Comitetul director
Comitetul de direcție este format din:
Cătălin SIMOTA – Director general
Mihail DUMITRU – Director ştiinţific cu delegaţie
Ecaterina TARHOACA – Director economic
Traian CIOROIANU – Șef Laborator Încercări şi controlul calităţii îngrăşămintelor
La şedinţele comitetului de direcție a participat şi preşedintele sindicatului INCDPAPM - ICPA București –
Petre VOICU.
Comitetul de direcţie s-a întrunit decadal sau ori de câte ori interesele institutului naţional au impus.

4. Situaţia economico-financiară a INCD:

31 decembrie
2015

1

lei
2

31
decembrie
2014
lei
3

Diferenţa
2015&2014
lei
4=2-3

5 = (2-3)/3

41. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor
financiare
din care:
- imobilizări corporale şi necorporale
- active circulante

8.092.181

6.894.289

1.197.892

0,17

791.368
7.300.813

1.068.657
5.825.632

-277.289
1.475.181

-0,26
0,25

4.2. Venituri totale,
din care:
- venituri realizate din contracte de cercetaredezvoltare finanţate din fonduri publice, total,
din care:
surse naţionale
surse internaţionale
- venituri realizate prin contracte de cercetaredezvoltare finanţate din fonduri private
- venituri realizate din activităţi economice
(servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor
de proprietate intelectuală)
- subvenţii/ transferuri, total,din care:
de exploatare
de investiţii*
- venituri financiare
4.3 Cheltuieli totale
4.4 Profit brut
4.5 Pierdere brută
4.6 Situaţia arieratelor, total
din care:
bugetul consolidat
alţi creditori
4.7 Politicile economice şi sociale
implementate
(costuri/efecte)
Diversificarea surselor de venit ale institutului
cu scopul reducerii riscurilor inerente unui
mediu economic în care sursele de
finanţare din fonduri publice, chiar obţinute
numai în sistem competiţional, sunt în
continuă scădere. În acest scop ICPA a
investit constant în lucrări de renovare a
laboratoarelor, în achiziţia de echipamente
de cercetare şi de calcul, în servicii de
etalonare şi verificare metrologică, scopul
final fiind crearea condiţiilor materiale şi
umane pentru acreditarea laboratoarelor de
analize
costuri totale, din care:
- lucrări de renovare a laboratoarelor

8.899.725

10.661.734 -1.762.009

-0,17

5.632.423

5.551.969

80.454

0,01

5.414.721
217.702
340.970

4.868.509
132.000
511.460

546.212
85.702
-170.490

0,11
0,65
-0,33

1.910.592

1.263.472

647.120

0,51

951.023
0
951.023
64.717
7.582.217
1.317.508
0
0

3.856.974
0
3.856.974
29.319
10.102.026
559.708
0
0

-2.905.951
0
-2.905.951
35.398
-2.519.809
757.800
0
0

-0,75
0
-0,75
1,21
-0,25
1,35
0
0

634.306
29.410

207.014
92.924

427.292
-63.514

2,06
-0,68

- achiziţia de echipamente de
cercetare şi informatice
- etalonare, verificare metrologică,
măsurări şi determinări de înaltă
exactitate
efecte prin impact crescător în servicii de
analize şi contracte de CDI după
acreditarea în anul 2016 a
Laboratorului pentru analize fizicochimice pentru ştiinţele solului,
agrochimie şi protecţia mediului
Valorificarea brevetelor de invenţie şi a
tehologiei de lucru în laboratoarele de
analize
costuri totale, din care:
- taxe de înregistrare şi menţinere în
vigoare a brevetelor de invenţie
- participare la testul internaţional de
capabilitate VDLUFA Fertilizer Ring
Test EU Q3/2011
efecte - de recunoaştere a valorii
activităţii laboratorului prin oferirea
laboratoarelor din ţările UE unei
platforme pentru verificarea capabilităţii
şi performanţelor lor analitice în
domeniul îngrăşămintelor chimice
Asigurarea bunei funcţionări a întregii activităţi
prin implementarea şi aplicarea sistemului
de manangement integrat Calitate, Mediu,
Securitate şi Sănatate în Muncă
costuri de implementare şi aplicare
efecte: optimizarea fluxurilor
administrative și de analize; reducerea
cheltuielilor pentru reactivi și
consumabile, creșterea gradului de
încredere al beneficiarilor în serviciile
furnizate de institut
Continuarea implementării şi aplicării a
Sistemului de management privind
activitatea de încercare desfăşurată de
Laboratorului Încercări şi Controlul Calităţii
Îngrăşămintelor ca laborator acreditat
RENAR, având ca bază documentele
sistemului de management implementat,
cerinţele organismului de acreditate și alte
cerinţe legale. Laboratorul este abilitat prin
Ordinul interministerial 6/22/20104
provenind organizarea Comisiei
interministeriale pentru autorizarea
îngrăşămintelor chimice, cu modificările
aduse de Ordinul interministerial
94/1378/1071/ 07.09.2010 și Legea 232 /

541.887

73.587

468.300

6,36

63.009

40.503

22.506

0,56

5.052
2.836

9.734
7.344

-4.682
-4.508

-0,48
-0,61

2.216

2.390

-174

-0,07

8.717

10.120

-1.403

-0.14

2010, privind importul mostrelor și
îngrăşămintelor chimice, ca laborator pentru
efectuarea încercărilor pe îngrăşăminte
chimice clasice, azotoase
și
Pregătirea pentru acreditare a Laboratorului
pentru analize fizico-chimice pentru ştiinţele
solului, agrochimie şi protecţia mediului
costuri de implementare şi aplicare
efecte, obţinerea de venituri din testări şi
analize chimice îngrăşăminte

34.990

10.794

24.196

2,24

983.849

735.995

247.854

0,34

340.970

415.182

-74.212

-0,18

229.623

220.473

9.150

0,04

73.227

0

73.227

-

Promovarea ştiinţei solului şi a
managementului apei în agricultură pentru
beneficiul economiei româneşti prin acordarea
de consultanţă
efecte, obţinerea de venituri din servicii
de consultanță
Creşterea încrederii guvernamentale în
capacitatea institutului de a furniza
expertiză în stabilirea priorităţilor
programelor naţionale de dezvoltare rurală
Acordarea de tichete de masă şi efectuarea de
cheltuieli sociale pentru salariaţi (cadouri
în bani sau în natură oferite copiilor
minori, cadouri în bani sau în natură
acordate salariatelor, ajutoare deces etc.)

costuri
efecte – instrument de motivare a
salariaţilor şi o modalitate de creştere a
veniturilor acestora
Dezvoltarea infrastructurii necesare transpunerii
pentru Romania a Directivei INSPIRE a
Uniunii Europene
costuri
efecte - îndeplinirea responsabilităților
INCDPAPM - ICPA Bucureşti ca
responsabil pentru tema "Soluri" în calitate
de furnizor de date spaţiale şi servicii
facilitate de reţea pentru Infrastructura
Naţională de Informaţii Spaţiale (INIS) a
României.

* UMP MADR a achiziționat și a predat în folosință INCDPAPM - ICPA București, bunuri în valoare de 4851 mii lei în
cadrul Proiectului Modernizarea Sistemului de informare și Cunoaștere în Agricultură - MAKIS, derulat în perioada
2006 - 2013 în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Având în vedere prevederile art. 1 și

respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 1 a HG nr. 841/1995, MADR a predat cu titlu gratuit ICPA aceste bunuri în anii 2014
și 2015.
UMP MADR a comunicat ICPA, prin adresa 100/24.01.2014, valorile acestor bunuri și amortizarea cumulată până la
31.12.2013. O parte a acestor bunuri nu erau amortizate integral la data de 31.12.2013.
Potrivit prevederilor pct. 50 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 și OMFP 1802/2014,
mijloacele fixe dobândite cu titlul gratuit se amortizează. Concomitent cu înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea se
înregistrează și în venituri în contul contabil 758 „Alte venituri din exploatare".
Astfel, din valoarea totală de 4851 mii lei:
- în anul 2014 s-a înregistrat la „Alte venituri din exploatare" suma de 3856 mii lei reprezentând valoarea
amortizării cumulate a acestor bunuri până la 31.12.2014.
- în anul 2015 s-a înregistrat la „Alte venituri din exploatare" suma de 951 mii lei reprezentând valoarea
amortizării cumulate a acestor bunuri până la 31.12.2015.
- diferența de 44 mii lei se va înregistra corespunzător la rubrica „Alte venituri din exploatare" în Bugetul de
venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

4.8. Evoluția performanței economice:

Denumirea elementului
0
Structura activelor – lei
Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli în avans
Total active

31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

1

2

Creştere/descreştere
2015/2014
%
3= (col.1/col.2-1)*100

791.368
7.300.813
32.241
8.124.422

1.068.657
5.825.632
34.190

-25,95%
25,32%
-5,70%

6.928.479

17,26%

9,74%

15,42%

-

89,86%

84,08%

-

Datorii: sumele care trebuie plătite
într-o perioadă de până la un an
Datorii: sumele care trebuie plătite
într-o perioadă mai mare de un an
Capitaluri proprii

1.505.868

1.422.237

5,88%

0

0

-

33.229

33.229

-

Total pasive

1.539.097

1.455.466

5,75%

17,38

5,54%

-

89

113

-21,24%

Rate specifice activelor %
Rata activelor imobilizate = Active
imobilizate/Total activ *100
Rata activelor circulante = Active
circulante/Total activ *100
Structura pasivelor – lei

Indicatori economico-financiari
Rentabilitatea (Rezultatul brut al
exercițiului/Cheltuieli Totale * 100)
Productivitatea muncii pe total personal
– mii lei/pers (Venituri
totale/Numărul mediu de
personal)
Rata rentabilității financiare (Rezultatul
net al exercițiului*100/Capitalul
propriu)
Venituri totale – lei

9,00%

9,71%

-

8.899.725

10.661.734

-16,53%

Cheltuieli totale – lei

7.582.217

10.102.026

-24,94%

Profit(pierdere) brută

1.317.508

559.708

135,39%

100

94

6,38%

56

60

10,67%

2.779

2.634

5,50%

3.702

2.900

27,66%

Numărul mediu de personal, total
institut, din care:
Număr mediu personal de
cercetare dezvoltare
Câştigul mediu lunar pe salariat - lei
/pers/lună
Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare lei/pers/lună
5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare:

Nr.
crt
1
2
3
4
5

5.1. Număr efectiv de personal la sfârșitul anului, din care:
 2014: 102
 2015: 102
a). Personal de cercetare-dezvoltare atestat, cu studii superioare:
 2014: 60
 2015: 56
din care:
Grupa de vârstă (ani)
Gradul ştiinţific
An de raportare
Total
sub 35
35 - 50
50 - 65
peste 65
CS I
2014
16
0
1
12
3
2015
16
0
1
11
4
CS II
2014
10
0
6
3
1
2015
9
0
6
3
1
CS III
2014
25
8
12
5
0
2015
23
7
12
4
0
CS
2014
3
1
2
0
0
2015
3
1
2
0
0
AC
2014
6
5
1
0
0
2015
5
4
0
1
0
b) Conducători de doctorat:
 2014: 2
 2015: 2
c) Număr doctori:
 2014: 41
 2015: 42
5.2 Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane (personal implicat în
procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecționare):
Cursuri de specialiști pentru sisteme de management: Calciu Irina, Vrînceanu Nicoleta,
Rizea Nineta.
Workshop de instruire pentru testarea şi experimentarea unor măsuri de remediere a
solurilor degradate, Proiect RECARE, FP7 – Portugalia: Vrînceanu Nicoleta, Tănase
Veronica.
Workshop de instruire pentru interacțiunea cu stakeholders (partea a-II-a), Proiect RECARE,
FP7, locația: Islanda, Soil Conservation Service of Iceland (Agenție Guvernamentală): Ignat
Petru.
Instruiri interne:

Cursuri de instruire internă pe SR EN ISO 17025 privind sistemul de management al calităţii:
Cioroianu Traian, Mihalache Daniela, Grigore Adriana, Iancu Mariana, Mărin Nicoleta, Rujoi
George, Stănescu Ana Maria, Bilan Maria, Dorobanţu Daniela.
Instruire privind Sistemul de management implementat de LAFC:
Calciu Irina Carmen, Rizea Nineta, Vrînceanu Nicoleta, Tănase Veronica, Marinescu
Mariana, Lungu Mihaela, Constantin Carolina, Vizitiu Olga Petruţa, Preda Mihaela, Lazăr
Rodica Doina, Stroe Venera Mihaela, Ivana Iuliana, Ilie Daniela, Zamfir Maria, Chisinger
Gabriela, Novacek Cristina, Bazaochi Jeni, Mareș Maria, Ursu Manuela, Popescu Carmen
Marinela, Văleanu Oniţa, Robu Maria, Condoroţeanu Maria.
Instruire pentru validarea metodelor de încercare și calculul incertitudinii:
Calciu Irina Carmen, Rizea Nineta, Vrînceanu Nicoleta, Tănase Veronica, Marinescu
Mariana, Lungu Mihaela, Constantin Carolina, Vizitiu Olga Petruţa, Preda Mihaela, Lazăr
Rodica Doina, Stroe Venera Mihaela, Ivana Iuliana.
Instruire pentru specialiști pentru sisteme de management al laboratoarelor de încercări şi
etalonări conform standardului european EN ISO/IEC 17025:2005:
Marinescu Mariana, Lungu Mihaela, Constantin Carolina, Vizitiu Olga Petruţa, Preda
Mihaela, Lazăr Rodica Doina, Stroe Venera Mihaela, Ivana Iuliana
Instruire pentru utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor
interlaboratoare - SR EN ISO/CEI 17025:2005:
Rizea Nineta, Vrînceanu Nicoleta, Marinescu Mariana, Lungu Mihaela, Constantin Carolina,
Vizitiu Olga Petruţa, Preda Mihaela, Lazăr Rodica Doina, Stroe Venera Mihaela, Ivana
Iuliana, Ilie Daniela, Zamfir Maria, Chisinger Gabriela, Novacek Cristina, Bazaochi Jeni,
Mareș Maria, Ursu Manuela, Popescu Carmen Marinela, Văleanu Oniţa, Robu Maria,
Condoroţeanu Maria
5.3 Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare:
 organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de şef laborator şi secretar ştiinţific cu
promovarea cercetătorilor de vârstă medie;
 urmărirea lunară a activităţii personalului de cercetare-dezvoltare printr-un sistem informatizat
centralizat la nivelul institutului;
 organizarea unor micro-sesiuni interne în care tinerii cercetători şi-au prezentat rezultatele de
cercetare obţinute;
 promovarea participării la conferinţe ştiinţifice naționale și internaţionale;
 identificarea necesarului de cursuri de perfecţionare în vederea acreditării tuturor laboratoarelor
de analize fizice, chimice şi biologice din cadrul institutului;
 stimularea înscrierii cercetătorilor în reţele internaţionale (exemplu: ResearchGate) în vederea
creşterii vizibilităţii activităţii lor;
 stimularea cercetătorilor tineri pentru coordonarea proiectelor complexe de cercetare (ex.
proiecte din planul sectorial al MADR).
6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare
Începând cu data de 05/11/2014, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București funcționează conform unei organigrame (vezi capitolul
2.2) care reflectă modificările strategice ale institutului:
 Diferenţierea activităţii de cercetare-dezvoltare de cea de furnizare de servicii analitice prin crearea
a două departamente distincte”Departamentul pentru analize fizice-chimice” şi „Departamentul de
cercetare în ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului”
 Creșterea capacității de furnizare de servicii analitice (analize fizice și chimice de sol, plantă, apă,
deșeuri cu utilizare în agricultură, fertilizanţi minerali) prin intermediul a două laboratoare acreditate
sau în curs de acreditare RENAR incluse în cadrul „Departamentului pentru analize fizice –
chimice”:
o Laboratorul de încercări și controlul îngrășămintelor – acreditat RENAR;
o Laboratorul de analize fizice și chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția
mediului – laborator nou înființat prin unirea mai multor colective de lucru din vechea
organigramă a INCDPAPM – ICPA București aflat în faza finală pentru obţinerea acreditării

RENAR (rezolvarea a două neconformităţi sezizate în cursul vizitei de evaluare a
specialiştilor RENAR).


Laboratoare de încercări acreditate

Laboratorul de Încercări şi Controlul Calității Îngrășămintelor - LICCI funcționează din anul 2008 ca
laborator acreditat (certificat de acreditare nr. LI 673), obținut în urma acreditării de către RENAR,
având ca bază documentele sistemului de management implementat conform SR EN ISO 17025:2005,
cerințele organismului de acreditare RENAR și alte cerințe legale.
Laboratorul execută încercări privind calitatea îngrășămintelor chimice anorganice pe baza
Regulamentului (CE) 2003/2003 implementat în România din 01.01.2007, actualizat în 2012, precum și
naționale.
Laboratorul este abilitat de către MADR (Ordinul interministerial 6/22/20104 privind organizarea
Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor chimice, cu modificările aduse de Ordinul
interministerial 94/1378/1071/07.09.2010) și în prezent realizează controlul oficial al îngrăşămintelor cu
marcaj „CE”, ce fac obiectul ordinului menţionat mai sus, a celor autorizate în România ca ROÎngrășământ, precum si a celor din import conform Legii 232 / 2010 ce reglementeaza importul de
îngrășăminte.
LICCI participă anual la testul internaţional de capabilitate VDLUFA Fertilizer Ring Test EU Q4/2012
Germania, la care acesta a obţinut valori bune și foarte bune ale scorului „z” pentru parametrii analizați.
Obiectivele acestor teste internaționale la care participă anual LICCI sunt:
- oferirea laboratoarelor din ţările UE a unei platforme comune, unitare, pentru verificarea
capabilităţii şi performanţelor lor analitice în domeniul îngrășămintelor chimice;
- atestarea calităţii și capabilității pentru laboratoarele acreditate;
- aplicarea metodelor UE sau standardelor EN;
- includerea tuturor laboratoarelor care sunt notificate conform cu Regulamentul UE
2003/2003, articolele 30 şi 33;
- determinarea reproductibilităţii dintre laboratoare în cazul metodelor oficiale pentru analiza
îngrăşămintelor.
Laboratorul execută încercări privind calitatea îngrășămintelor chimice anorganice pe baza unor
standarde naționale și internaţionale definite în Regulamentului (CE) 2003/2003 implementat în România
din 01.01.2007, actualizat în anul 2012 și respectiv 2013. În acest sens Laboratorul are elaborate și
implementate Procedurile Tehnice de Lucru, validate metodele, calculate incertitudiniile și execută
următoarele încercări în regim acreditat:
Nr.
crt.

Denumire procedură

1

Pregătirea probelor pentru
analiză

2

Determinarea azotului

3

Determinarea fosforului

4

Determinarea potasiului

Standard/ Normativ
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (metoda 1)
SR EN 1482-2:2007
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 2: 2.1; 2.2.1;
2.2.3; 2.3.3; 2.6.2)
SR EN 15475:2009
SR EN 15558:2009
SR EN 15476:2009
SR EN 15478:2009
SR EN 15750:2009
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 3: 3.1; 3.2) și
SR ISO 11411-2:1998;
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 4: 4.1)
SR EN 15477:2009
SR 11411/3:1986

Cod intern

Ediție

Revizie

PTL - 01

3

0

PTL - 02

3

0

PTL - 03

3

1

PTL - 04

3

0

Determinarea magneziului
prin spectrometrie de
absorbţie atomică

5

6

Determinarea sulfului

7

Extracţia microelementelor
Determinarea
microelementelor prin
spectrometrie de AA
Determinarea borului prin
spectrometrie de absorbţie
moleculară cu azometină H

8

9

10

Determinarea incertitudinii
metodelor de incercare

11

Determinarea calciului

12

Determinarea sodiului

13

Determinarea clorului

14

Determinarea biuretului în
uree

Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 8: 8.1; 8.3; 8.7)
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 8: 8.1; 8.2; 8.3;
8.4; 8.9)
SR EN 15749:2010
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 9: 9.1; 9.2; 9.3)
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 9: 9.4; 9.7; 9.8;
9.9; 9.11)
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 9: 9.5)

SR ENV 13005:2003
EA-4/16:2003
ISO-Guide 33:2000
ISO/TS 21748:2004
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 8: 8.1; 8.3;
8.6)
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 8: 8.1; 8.3;
8.10 )
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 6: 6.1)
Regulament (CE) 2003/2003 anexa IVB (met. 2: 2.5)
SR EN 15479:2009

PTL - 05

3

1

PTL - 06

3

1

PTL - 07

3

0

PTL - 08

3

0

PTL - 09

3

0

PTL - 10

3

0

PTL - 11

3

1

PTL - 12

3

1

PTL – 13

3

0

PTL – 14

3

0

Metodele standardizate folosite în laborator sunt validate sub aspectul capacităţii și capabilității
laboratorului de a îndeplini cerințele din specificaţiile de referință (repetabilitatea din standarde și
toleranţa din Regulamentul CE 2003/2003).


Laboratoare de încercări în curs de acreditare RENAR:

Laboratorul de analize fizice şi chimice pentru ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului,
include infrastructura analitică dezvoltată de INCDPAPM – ICPA București prin intermediul unor
programe diferite de cercetare sau dezvoltare instituțională (PNCDI, MAKIS).
Procedurile pentru acreditarea laboratorului sunt în curs de finalizare în luna decembrie 2015 fiind
efectuată vizita experţilor RENAR pentru întocmirea raportului de acreditare.
Laboratorul de analize fizico-chimice pentru ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului are în
componenţa sa: 22 de camere amenajate ca laborator de analize, incluzând aici şi 2 camere de
balanţe, 2 camere de uscare, 1 cameră pentru mojararea probelor, 2 camere de depozitare a probelor.
Toate spaţiile sunt amenajate şi conforme, sperăm cu cerinţele de acreditare.
Lista domeniilor pentru care s-a solicitat acreditarea acestui laborator este prezentată în tabelul
următor:
Tipul de încercare

Material / produs

Documentul de referinţă

Metode gravimetrice
Determinarea conținutului de substanță uscată și de
apă
Determinarea pierderii la calcinare și a reziduului
uscat
Determinarea conținutului total de hidrocarburi din sol
Determinarea compoziţiei granulometrice
Determinarea coeficientului de higroscopicitate

Sol
Nămol
Sol
Sol
Sol

SR 11465:1998;
SR EN 12879:2002; SR EN 12880:2002
SR 13511:2007
STAS 7184/10-79;
Metode de analiză utilizate în Laboratorul de Fizică a Solului;
2009
STAS 7184/6-78;

Tipul de încercare

Material / produs

Determinarea densităţii aparente

Sol

Determinarea conţinutului de apă

Sol

Determinarea compresibilităţii prin încercarea în
edometru

Sol

Documentul de referinţă
Metode de analiză utilizate în Laboratorul de Fizică a Solului;
2009
SR ISO 11272:2000;
Metode de analiză utilizate în Laboratorul de Fizică a Solului;
2009
SR ISO 11461:2001;
Metode de analiză utilizate în Laboratorul de Fizică a Solului;
2009
STAS 8942/1-89;
IL-F-13: Oedometru (Ediţia 1, Revizia 1 / 09.03.2011)

Metode electrochimice
Determinarea pH-ului în suspendii apoase şi saline şi
în pastă la saturaţie
Determinarea pH-ului în apă
Determinarea pH-ului în nămol
Determinarea conţinutului total de săruri solubile
Determinarea conductivităţii electrice în apă

Sol
Ape uzate, ape de
suprafaţă şi potabile
Nămol
Sol
Ape uzate, ape de
suprafaţă şi potabile

SR 7184-13:2001; ISO 10390:2005
SR ISO 10523:2012
SR EN 12176:2000
STAS 7184/7-87; SR ISO 11265+A1:1998
SR EN 27888:1997

Metode volumetrice
Determinarea conţinutului de azot total
Determinarea conţinutului de azot total
Determinarea conţinutului de azot total

Sol
Nămol
Material vegetal

Determinarea conţinutului de humus
Determinarea acidităţii hidrolitice (Ah)
Determinarea acidităţii totale de schimb (SH)
Determinarea sumei cationilor bazici de schimb (SB)
Determinarea aluminiului schimbabil
Determinarea capacităţii totale de schimb cationic
(TNH4 )
Deteminarea carbonaţilor, bicarbonaţilor, clorurilor,
sulfaţilor, calciului şi magneziului din extractul apos
Determinarea curbei de reţinere a apei în sol

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

STAS 7184/2-85
SR EN 13342:2002
SR EN ISO 20483:2007
SR ISO 3696:2002
STAS 7184/21-82
STAS 7184/12-88, pct. 2.4
STAS 7184/12-88, pct. 2.3
STAS 7184/12-88, pct. 2.2.2
STAS 7184/12-88, pct. 2.5
STAS 7184/12-88, pct. 2.6.2 varianta 2, pct. 3.2.1

Sol

STAS 7184/7-87

Sol

Determinarea permeabilităţii pentru apă

Sol

Determinarea conţinutului de carbonaţi

Sol

SR ISO 11274:2000;
Metode de analiză utilizate în Laboratorul de Fizică a Solului;
2009
STAS 7184/15:1991;
Metode de analiză utilizate în Laboratorul de Fizică a Solului;
2009
SR ISO 10693:1998;
STAS 7184/16-80

Metode spectrometrice
Determinarea conținutului de fosfor mobil
Determinarea conţinutului de fosfor în material vegetal

Sol
Material vegetal

STAS 7184/19-82
Metodică plantă ICPA, 1980, cap.IV.2

Determinarea conținutului de fosfor total
Determinarea conținutului de potasiu mobil
Determinarea conţinutului de potasiu total
Determinarea conţinuturilor de potasiu, calciu,
magneziu şi sodiu din probe de material vegetal

Nămol
Sol
Nămol
Material vegetal

STAS 12205-84
STAS 7184/18-80
STAS 12678-88
Metodică plantă ICPA, 1980, cap. IV.3 Potasiu, 4. calciu, 5.
magneziu
Metodă internă - sodiu
SR ISO 3696:2002



Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de
utilizare optim

În anul 2015, INCDPAPM - ICPA București a alocat fonduri materiale şi umane pentru îndeplinirea
condiţiilor pentru acreditarea laboratoarelor de încercări în sistem RENAR:
o Lucări de renovare a laboratoarelor 29.410 lei în 2015 (2014: 92.924, 2013: 117.612, 2012:
198.332 lei)
o Achiziţionarea de echipamente şi tehnică de calcul: 541.887 lei în 2015 (2014: 73.597, 2013:
224.419, 2012: 56.643 lei)
o Etalonarea şi verificarea metrologică: 63.009 lei în 2015 (2014: 40.503, 2013: 8.997, 2012:
7085 lei)
Finalizarea acreditării RENAR a laboratorului de analize fizice şi chimice pentru ştiinţele solului,
agrochimie şi protecţia mediului va conduce la:

•
•
•
•
•

Creşterea încrederii în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea structurilor acreditate;
Creşterea competitivităţii produselor, serviciilor şi persoanelor în contextul globalizării pieţelor;
Promovarea principiului liberei circulaţii a produselor, serviciilor şi persoanelor din structurile
acreditate;
Optimizarea fluxurilor de analize din cadrul institutului;
Obţinerea unor venituri suplimentare prin furnizarea de servicii de analize fizice, chimice şi biologice
pentru sol, apă şi plantă în regim acreditat.

Prin separarea în două departamente a activităților de cercetare-dezvoltare (Departamentul de
cercetare pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului) de cele de furnizare de servicii
analitice (Departamentul pentru analize fizice și chimice) a crescut capacitatea de cercetare-dezvoltare
prin degrevarea cercetătorilor de activitățile de rutină implicate în furnizarea de servicii analitice. De
asemenea, se asigură masa critică de cercetători pentru creșterea competitivității în accesarea de
proiecte din fonduri naționale și internaționale.
A fost dezvoltată infrastructura necesară transpunerii pentru România a Directivei INSPIRE a
Uniunii Europene prin achiziţionarea de echipamente IT şi software specializat în valoare de 73.227 lei
în 2015. În anii anteriori nu au fost efectuate achiziţii pentru acest domeniu. În acest mod bazele de
date şi cunoştinţe elaborate în institut vor putea fi utilizate la nivel naţional şi internaţional, fiind
accesate mai multe teme de cercetare privind dezvoltarea unor sisteme informatice şi a unui portal cu
date de sol în oglindă cu cel realizat la nivel european de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al
Comisiei Europene.
7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare
1. structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (conform tabel);
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10

Nr.
2014: 12
Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI
2015: 29
2014: 11,252
factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI
2015: 22,387
2014: 105
citări în reviste de specialitate cotate ISI
2015: 184
2014: 1/2
brevete de invenţie (solicitate/acordate)
2015: 2/1
citări în sitemul ISI ale cercetărilor brevetate.
produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe 2014: 10/5/0
brevete, omologări sau inovații proprii
2015: 16/5/0
2014: 20
lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI .
2015: 35
2014: 20
comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale.
2015: 42
Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi 2014: 51
planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 2015: 61
beneficiar
drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale

2. rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute:
• Fundamentarea măsurilor de agro-mediu din cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020”. Studiile elaborate de INCDPAPM - ICPA București sunt incluse în fișele de aplicație
pentru obținerea de fonduri din PNDR 2010 pentru următoarele măsuri: Măsura 8: Împădurire și
creșterea suprafețelor forestiere, Măsura 4.1: Investiții în ferme (Studiul privind potențialul agricol și
zootehnic la nivelul unităților teritorial-administrative), Măsura 10: Agromediu și Climă, Măsura 11:
Agricultura ecologică, Măsura 13: Plăți compensatorii pentru regiuni cu constrângeri naturale pentru
activități agricole.
• Aplicarea metodologiilor elaborate de INCDPAPM - ICPA București pentru derivarea datelor
necesare raportărilor de ţară pentru diferite directive şi reglementări europene (Directiva Nitraţi) şi
convenţii la care România este semnatară (Protocolul de la Kyoto – inventarul emisiilor de gaze cu
efect de seră din agricultură) pentru fundamentarea măsurilor de adaptare a României la

schimbările climatice în domeniul resurselor de apă (proiect finanțat de Banca Mondială – „România
Green Growth”).
• Staţie pilot pentru producerea unor fertilizanţi lichizi pe bază de reţete originale ale INCDPAPM –
ICPA București (brevetate), amplasată la S.C. Agrofam – Feteşti.
• Staţie pilot pentru producerea de fertilizanţi pe bază de acizi humici extraşi din lignit şi utilizarea lor
pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de recultivare a haldelor de steril şi cenuşă de la termocentrale,
amplasată la Complexul Energetic Rovinari.
• Tehnologie de reabilitare ecologică a haldelor de steril rezultate din exploatarea la zi a lignitului din
Bazinul Minier Oltenia.
Efecte:
 redarea în circuitul agricol a haldelor de steril rezultate din exploatarea la zi a lignitului în
Bazinil Minier Oltenia.
 creșterea eficienței economice a procesului de recultivare în condițiile refacerii ecologice
a haldelor de steril.
 creșterea producției și calității producției la culturile amplasate pe haldele de steril în
urma fertilizării cu îngrășăminte organo-minerale.
 extragerea de acizi humici din lignit și utilizarea lor pentru obținerea unui compost
necesar activării biologice a haldelor de steril și a altor tipuri de îngrășăminte solide și
lichide pe bază de acizi humici, în vederea creșterii potențialului de producție a haldelor
de steril rezultate din exploatarea la zi a lignitului în Bazinul Minier Oltenia.
• Compoziții fertilizante cu aplicare extraradiculară brevetate și autorizate pentru utilizare în
agricultură.
Efecte:
 valorificarea productivă a unor materiale organice reziduale în compoziția unor noi
produse fertilizante de înaltă eficiență agronomică și de protecție a mediului;
 sporuri de productie de cca. 10 - 25% la culturi vegetale fertilizate foliar cu îngrășăminte
cu matrice de NPK, microelemente și hidrolizate proteice fitoactive;
 obținerea de recolte cu însușiri calitative superioare datorită realizării unui spor de
substanțe utile în producția principală;
 promovarea unei culturi a calității și a bunelor practici agricole.
• Managementul utilizării îngrăşămintelor cu fosfor şi fosfaţilor naturali pentru optimizarea nutriţiei
plantelor pe diferite tipuri de sol în raport cu Directivele UE pentru agricultura durabilă.
Efecte:
 utilizarea datelor și informațiilor de către autoritățiile interesate în domeniu (Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul
de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor etc.) în vederea elaborării strategiei
naționale privind utilizarea fertilizanților, în special cei ce conțin fosfor și actualizarea și
completarea cadrului legislativ.
• Instituirea unui prototip pentru Infrastructura Naţională de Date Spaţiale de Sol în conformitate cu
Directiva INSPIRE a Parlamentului European.
Efecte:
 realizarea componenței referitoare la categoria tematică „Soluri” din Infrastructura
Naţională de Informaţii Spaţiale a României (INIS) este premisa implementării societăţii
bazate pe cunoștinţe din secolul XXI și a construcţiei „România digitală”.
 rezultatele privind componenta „Soluri” obţinute în perioada 2009 - 2012 au fost
transmise conform documentelor INSPIRE către autoritatea naţională coordonatatoare
(ANCPI), care le-a comunicat Comisiei Europene unde au fost validate și pot fi utilizate
oficial.
 identificarea și evaluarea cerințelor de realizare şi actualizare a temei INSPIRE III.3
„Soluri” din Infrastructura Naţională de Informaţii Spaţiale a României (INIS) conform
prevederilor reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene la nivelul anului 2015.
• Asistenţă tehnică pentru firmele private implicate în procesul de reabilitare a solurilor poluate cu
hidrocarburi petroliere utilizând metodologii dezvoltate de INCDPAPM – ICPA București.

3. oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare:















Articole cu menţiune specială pentru articolele publicate în reviste cotate ISI: numărul de lucrări
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI a crescut de la 11 - 13 lucrări pe an publicate
în perioada 2012 - 2014 (11: 2012, 13: 2013, 12: 2014) la 29 în 2015. Ponderea articolelor
publicate în reviste ISI faţă de numărul total de articole publicate (în reviste ISI şi în reviste indexate
în baze de date internaţionale) a crescut de la 37,5% în 2014 la 45,3% în 2015. Factorul de impact
cumulat al lucrărilor publicate în reviste cotate ISI a crescut de asemenea semnificativ de la 11,252
în 2014 (2012: 11,339, 2013: 6,566) la 22,387 în 2015.
Participare la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Numărul de participări la conferinţe
/ congrese / workshop-uri internaţionale a crescut de la 20 în 2014 la 42 în 2015.
Realizarea unor parteneriate cu societăţi private prin care sunt asigurate servicii bazate pe
rezultatele CDI ale INCDPAPM - ICPA București.
Studii pedologice adaptate studiilor de fezabilitate pentru construcția de autostrăzi.
Studii pedologice destinate autorităților locale pentru dezvoltarea Planurilor de Urbanism.
Cartări agrochimice adaptate tipului de ferme agricole.
Transferul tehnologiilor de obținere a fertilizanților autorizați și/sau brevetați către agenții economici
parteneri în cadrul contractelor de cercetare, precum și către IMM din domeniul producției de
fertilizanți și/sau produse fitosanitare.
Elaborarea, la solicitarea agenților economici, de tehnologii pentru obținerea fertilizanților lichizi, a
fertilizanților peliculizați sau a fertilizanților hidrosolubili, precum și a normelor de aplicare și a
documentației tehnice necesare autorizării acestora pentru utilizare în agricultură.
Asistenţă pentru autorităţile naţionale şi locale pentru elaborarea Programelor de acţiune şi a
monitorizării pentru Directiva Nitraţi.
Utilizarea bazelor de date și metodologiilor elaborate de INCDPAPM - ICPA București pentru
fundamentarea măsurilor de intervenție la nivel local și național pentru evaluarea riscurilor
influențate de factori pedo-climatici (seceta pedologică, inundații, alunecări de teren).
Evaluarea funcţionalităţii infrastructurii principale de irigaţii şi a soluţiilor pentru diminuarea efectului
schimbărilor climatice asupra producţiei agricole.
Fundamentarea pe baza informaţiilor de sol şi teren a politicilor de protecţie a mediului în zonele
rurale (ex. stabilirea perimetrelor cu terenuri degradate care pot fi împădurite, sprijin pentru
măsurile de agromediu incluse în PNDR).
Utilizarea calităţii de furnizor de date spaţiale în cadrul temei „Soluri” a Directivei INSPIRE pentru
acordarea de servicii pentru Infrastructura Naţională de Informaţii Spaţiale (INS).

4. măsuri privind creșterea capacității activităţilor:






Crearea condiţiilor materiale şi umane pentru funcţionarea laboratoarelor de analize în regim
acreditat prin investiții constante în lucrări de renovare a laboratoarelor, în achiziţia de echipamente
de cercetare şi de calcul, în servicii de etalonare şi verificare metrologică. Accentul a fost pus mai
mult pe achiziţionarea de echipamente de cerectare renovarea laboratoarelor fiind făcută în
principal în anii trecuţi.
Continuarea implementării şi aplicării a Sistemului de management privind activitatea de încercare
desfăşurată de Laboratorului Încercări şi Controlul Calităţii Îngrăşămintelor ca laborator acreditat
RENAR, având ca bază documentele sistemului de management implementat, cerinţele
organismului de acreditare și alte cerinţe legale. Laboratorul este abilitat prin Ordinul interministerial
6/22/20104 provenind organizarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor
chimice, cu modificările aduse de Ordinul interministerial 94/1378/1071/07.09.2010 și Legea
232/20010, privind importul mostrelor si îngrăşămintelor chimice, ca laborator pentru efectuarea
încercărilor pe îngrăşăminte chimice clasice, azotoase.
Crearea de parteneriate cu societăţi private în vederea utilizării eficiente a infrastructurilor deţinute
de fiecare partener şi a expertizei INCDPAPM – ICPA București pentru furnizarea de servicii
orientate către fermieri (ex. parteneriat INCDPAPM - ICPA București – AgroLife pentru executarea
de studii agrochimice).

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD
8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate:
 dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu personalități/instituții/asociații
profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice;

o

Acord instituţional de colaborare ştiinţifică între INCDPAPM – ICPA București şi CERG:
Centrul European pentru Hazarde Geomorfologice (Strasbourg- Franţa).

o

INCDPAPM - ICPA București este punct focal naţional pentru „Resursele de sol” în
cadrul reţelei EIONET (European Environment Information and Observation Network)
gestionată de Agenţia Europeană de mediu. Participarea la această reţea permite
stabilirea de contacte şi parteneriate cu instituţiile similare INCDPAPM - ICPA București
din ţările Uniunii Europene.

o

INCDPAPM - ICPA București este membru în Comitetul Nitraţilor al Direcţiei Generale
Mediu a Comisiei Europene stabilind în acest mod parteneriate cu instituţii europene
implicate în aplicarea Directivei Nitraţi.

o

INCDPAPM - ICPA București este membru al Consortiului format în cadrul acțiunii
europene dezvoltate în cadrul „Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security
and Climate Change (FACCE-JPI) „privind realizarea unui „Knowledge Hub“ pentru „A
detailed climate change risk assessment for European agriculture and food security in
colaboration with international projects” (MACSUR).

o

Parteneriate la nivel internaţional dezvoltate prin proiecte COST la care participă
cercetători din cadrul INCDPAPM - ICPA București:


COST ES1106 „Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade
under climate change (EURO-AGRIWAT)”. Țări participante: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria,
Islanda, Israel, Malta, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia,
Slovacia, Spania, Elveția, Slovenia – reprezentant al României: Cătălin Simota
(INCDPAPM - ICPA București).



COST 869 „Mitigation options for nutrient reduction in surface water and
groundwaters”. Țări participante: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca,
Estonia, Findlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Noua Zeelanda, Norvegia, Polonia, Portugalia,
România (INCDPAPM - ICPA București: Dana Daniela, Iulia Anton), Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, Marea Britanie.



COST FA 0905 – „Mineral Improved Crop Production for Health Food and Feed”:
29 ţări participante. Din partea României – Radu Lăcătuşu (INCDPAPM - ICPA
București).

o

Parteneriat dezvoltat la nivel național și internațional în cadru competiției ERA NET
MANUNET cu ICECHIM București, ICPAO Mediaș, L´UREDERRA, Spania și GUMIEL Y
MENDÍA, S.L., Spania în cadrul Contractului de finanțare nr.7-057/2012 “Fertilizers with
slow/controlled release of active compounds, prepared by microencapsulation in
environmental friendly polymeric structures (SLOREFERT)”, perioada 2012 – 2015.

o

Parteneriat la nivel internațional cu Universitatea din Wageningen (WUR) şi alte 26 de
instituții din 17 ţări în vederea derulării unui proiect (RECARE - GA 603498) câştigat în
cadrul competitie FP 7/2012 - Sustainable land care in Europe - Theme ENV.2013.6-2-4.

o

Parteneriate la nivel internaţional în cadrul unor proiecte Horizon 2020 la care
INCDPAPM - ICPA București este partener:


Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural
Productivity and Environmental Resilience (acronim: iSQAPER; contract nr.
63570; perioada de derulare a proiectului: 01.05.2015 – 30.04.2020; 25
parteneri).



SoilCare for Profitable and Sustainable Crop Production in Europe (acronim:
SOILCARE; contract nr. 677407; perioada de derulare a proiectului: 1.03.2016 –
28.02.2021; 28 parteneri).



Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil management Research Action
(acronim: INSPIRATION), perioada de derulare a proiectului 2014-2016, 21 de
parteneri.

o

Asociere cu GBI Consulting - Austria, S.C. GETBUSINESS INTERNATIONAL SRL,
KPMG România SRL, Academia de Științe Economice București și Institutul Federal
pentru Economie Agrară – Austria în vederea implementării contractului de servicii
„Asistență tehnică pentru pregătirea perioadei de programare în domeniul dezvoltării
rurale 2014 – 2020.

o

Asociere cu SC Ernst & Young SRL în vederea furnizării de „Servicii de consultanță
pentru întărirea capacității instituționale a autorităților române responsabile pentru
implementarea/monitorizarea intervențiilor prioritare finanțate din fonduri UE pentru
implementarea Directivei Nitrați a UE - 29/CQ/2014” proiect finanțat de UMP „Controlul
Integrat al Fertilizanților” – Grant Banca Mondială.

o

Proiect PCCA Tip 2, Contract de finanțare nr. 109/2012 „Regenerarea fertilității solurilor
și sporirea producțiilor prin utilizarea unor noi îngrășăminte cu substanțe organice
naturale" (HUMIFERT), perioada 2012 - 2016, partener S.C. AGROFAM HOLDING
S.R.L. Fetești.

o

M-ERA.NET Transnational Call 2013 cu ICECHIM București, S.C. MARCOSER S.R.L.,
Consiglio Per La Ricerca E La Sperimentazione In Agricoltura - Centro Di Ricerca Per
L'agrumicoltura E Le Colture Mediterranee, Italia, Institute Of Metagenomics And
Microbial Technologies, Slovenia în cadrul Propunerii de Proiect - Active Coatings of
Seeds for Higher Crops in Agriculture (Acoshica).

o

PNII – Parteneriate în Domenii Prioritare – Contract de finanțare nr. 122/2012 la
Proiectul „Ameliorarea solurilor acide folosind un deșeu din industria metalurgică” –
AMELSOL. Parteneri: - INCDMNR-IMNR, INCDPAPM - ICPA București, USAMV
București, ICEM București.

o

PNII – Parteneriate în Domenii Prioritare – Contract de finanțare nr. 91/2014 la Proiectul
„Tehnologie inovativă de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi” –
BIORESOL. Parteneri: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea BabeșBolyai, USAMV Cluj-Napoca, INCD pentru Optoelectronica INOE2000 Filiala ICIA,
INCDPAPM - ICPA București, SC MINESA - Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere
SA, CHIMGRUP SRL.

o

Dezvoltarea de parteneriate în cadrul consorțiului pentru realizarea „Sistemului Național
Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor” (S.C. Electromecanica Ploiești, S.C. Aft
Design SRL, SC General Conf Grup SRL, Universitatea Ecologică București,
Administrația Națională de Meteorologie).

o

Parteneriat cu AgroLife SRL pentru realizarea studiilor agrochimice.

o

Dezvoltarea unui parteneriat cu ANM România, pentru un proiect sectorial beneficiar
MADR – proiect sectorial ADER 12.3.1./2015: Portal pentru informaţii de sol „în oglindă”
cu cel realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) la nivel european, Director de
proiect: dr. Sorina DUMITRU.

o

Dezvoltarea unui parteneriat cu ANM România, pentru un proiect sectorial beneficiar
MADR – proiect sectorial ADER 12.1.1./2015: Sistem informaţional pentru agricultură şi

compatibilizarea acestuia cu cadastrul general S.I.A.”; Director de proiect: ing. Cristina
RADNEA.



o

Partnership for Soil set up by the Danube Basin countries and EC-JRC.

o

Acord de parteneriat realizat intre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și INCDPAPM ICPA București având ca obiectiv promovarea cooperării în aria cercetării, transferului
tehnologic și inovării în domeniul major de specializare inteligentă „orașe și comunități
inteligente”.

înscrierea INCD în baze de date internaționale care promovează parteneriatele:








INCDPAPM - ICPA București este înscris în baza de date CORDIS pentru găsirea de
parteneri pentru proiectele din cadrul Horizon 2020.
Un număr de 26 cercetători din INCDPAPM - ICPA București au profile în rețeaua
ResearchGate cu un scor RG total de 143,53 puncte (36 publicații și 23,27 puncte de
impact).
Brain Romania - The Romanian Researchers network, http://www.brainromania.ro/
WOCAT World Overview of Conservation Approaches and Technologies,
https://www.wocat.net/
The Ecosystem Services Partnership (ESP), http://www.fsd.nl/esp

înscrierea INCD ca membru în rețele de cercetare/membru în asociații profesionale de prestigiu
pe plan național/internațional;
Afilierea INCDPAPM - ICPA București la societăţile şi organizaţiile ştiinţifice din domeniu:
Uniunea Internaţională a Societăţilor de Stiinţa Solului, EUROSOIL, Congresul Internaţional
pentru Îngrăşăminte Chimice (CIEC), Societatea Internaţională pentru Lucrările Solului (ISTRO),
Societatea Internațională pentru Conservarea Solului, Societatea Germană de Știința Solului;
Societatea Europeană pentru Conservarea Solului; Societatea Internaţională pentru Substanţe
Humice; Asociaţia Balcanică de Mediu.



participarea în comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale;
Participare la comisii și grupuri de lucru în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
la Ministerul Educației și Cercetării Științifice/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și
Inovare la elaborarea reglementărilor care vizează cercetarea științifică în domeniul științei
solului în parteneriat cu Patronatul Român din Cercetare-Dezvoltare (Voicu Petre, 2015).



personalități științifice ce au vizitat INCD;
Prof. Prof.h.c. Dr.Dr.h.c. Rainer Horn, Preşedintele Uniunii Internaţionale a Societăţilor de Știinţa
solului (IUSS), Institutul pentru Nutriţia Plantelor şi Știinţele Solului, Kiel, Germania
Thierry Davy – coordonator programe Banca Mondială
Hans Kordik – coordonator program Banca Mondială
Mark Redman – consultant al Băncii Mondiale pe probleme de agromediu
James Neumann – Industrial Economic Incorporated, Massachusetts, USA
Gayane Minasyan – economist senior de mediu, Banca Mondială – regiunea Europa şi Asia
centrală
Hans Herman Smit – expert în schimbări climatice Olanda



lecții invitate, cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice invitate;
„Perspective în cercetările privind compactarea solului” – Rainer Horn



membrii în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze
internaționale de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale;
Radu Lăcătuşu - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, revistă cotată
ISI

Radu Lăcătuşu - Present Environment and Sustainable Development, revistă indexată în
baze de date internaţionale
Radu Lăcătuşu – Soil Forming and Processes from the Temperate Zone, revistă
indexată în baze de date internaţionale
Constantin Carolina – Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), revistă
recunoscuta ISI
Mihail Dumitru – ProEnvironment – USAMV Cluj – revista indexată în baze de date
internaționale
Mihail Dumitru – Agriculture Science and Practice Journal, USAMV Cluj-Napoca
Catalin Simota – Agrokemia et Talajan (Ungaria) – revistă indexată în baze de date
internaţionale
8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale;
 târguri și expoziții internaționale
Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii Pro Invent, Cluj, 25-27 martie 2015



târguri și expoziții naționale
S-a participat cu mostre de fertilizanții obținuți și autorizați în cadrul proiectului la Salonul
Cercetării Românești 2015, eveniment desfăşurat în perioada 14 - 17 octombrie 2015, în
Pavilionul C2, din Complexul Expozițional ROMEXPO.

8.3.Premii obținute prin proces de selecție/distincții etc.












Topul firmelor din București - ediţia XXII Categoria Institute Naţionale – întreprinderi mijlocii (locul 2)
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului București.
Diploma de Excelență și Medalia de Aur cu Mențiune specială pentru invenția „Tulpini de
BOTRYTIS CINEREA producătoare de elicitori fungici, produs pentru imunizarea plantelor de
căpșun contra agenților putregaiului cenușiu și metoda de aplicare” autori: Sorin Matei, Gabi-Mirela
Matei, Calina Petruta Cornea, Gabriela Popa, Elena Maria Drăghici.
Diploma de Excelență pentru invenția „Ghiveci cu perlit pentru cultura hidroponică” autori: Elena
Drăghici, Claudiu Somacescu, Gabi-Mirela Matei, Sorin Matei, Marian Brezeanu, Creola Brezeanu,
Elena Dobrin, Adrian Peticilă, Adrian Asanică.
Premiul „Nicolae Cernescu (2015)" acordat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pentru cartea „Corelarea sistemelor de clasificare a solurilor SRCS şi
SRTS. Sistemul SRTS+" (Autori: Vlad V., Florea N., Toti M., Mocanu V.; Ed. Sitech, Craiova, 2014,
191 p).
Premiul național UEFISCDI, PN-II-RU-PRECISI-2015-9-9715 pentru articolul „Removal of Copper
(II) from aqueous solutions by biosorbtion-flotation”, Water, Air & Soil Pollution, 2015, 226:274, on
line DOI: 10.1007/s11270-015-2533-0. Autori: Stoica L., Stănescu A-M, Constantin C., Oprea O.,
Bacioiu G.
Premiul international B.EN.A., Premiul III pentru posterul „Removal of U(VI) from diluted aqueous
systems: Influence if interference elements” in International U.A.B.-B.EN.A Conference 5th Edition,
Alba Iulia, Romania, 28 - 30 May 2015. Autori: Stoica L., Popescu (Hostuc) I-C., Constantin C.,
Nicolae C.
Premiul “B.EN.A SPECIAL AWARD” acordat Prof. asociat dr. Carolina Constantin pentru contribuţia
îndelungată în cerecetarea din domeniul mediului şi dezvoltării durabile în regiunea Balcanilor.

8.4 Prezentarea activității de mediatizare:
 extrase din presa (interviuri)
o Mihail Dumitru - Interviu ziar RING - Atenție Risc de cancer din cauza pesticidelor
contrafacute. 31.03.2015
o Mihail Dumitru - Interviu în Profitul Agricol nr. 42 din 4 noiembrie 2015 „Pledoarie pentru
in institut de cercetări agricole al României”
 participare la dezbateri radiodifuzate/televizate
o Radu Lăcătuşu: 3 interviuri/reportaje despre obiectivele cercetărilor efectuate și
rezultatele obținute în cadrul proiectului FERROW difuzate de postul NEPTUN TV în
Emisiunea AGRICULTURA:
05.07.2015 http://www.ntvonline.ro/emisiuni/agricultura/galerie-video/6350
19.07.2015 http://www.ntvonline.ro/emisiuni/agricultura/galerie-video/6417
20.12.2015 http://www.ntvonline.ro/emisiuni/agricultura/galerie-video/7152
Materialele înregistrate se află în videoteca NTV.

Mihai Toti: Participare la emisiunea "Europa verde” de la RADIO România Actualități
(20.01.2015, 06.05.2015, 06.06.2015, 13.07.2015) cu următoarele subiecte:
- Combaterea poluării cu petrol
- Măsuri pentru protecția solului
- Folosirea eficientă în agricultură a nămolului de la stațiile de epurare orășenești
- Conservarea biodiversității
o Mihail Dumitru
 Antena satelor, Recomandări de fertilizare, 13-13,35, 30.01.2015.
 Antena Satelor, „Anul Internațional al Solului”, interviu 25.03.2015, orele 21 - 23.
 Antena Satelor, „Importanța cunoașterii solului pentru fermier”, 3. 02.10.2015, ora
13.00 – 13.30.
 Radio Antena Satelor, „Necesitatea fertilizării în această etapă. Importanța
studiilor agrochimice”, 10.11.2015, ora 13.00 - 13.30.
participare la sesiuni/dezbateri de interes general:
 28.01.2015, Hotel Ibis Parlament, Organizat de Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice: „Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările
climatice şi dezvoltarea componenței climatice a Programelor Operaţionale 2014
- 2020 (OPERA-CLIMA), COD SMIS 48145”. Proiect cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică 2007 - 2013.
 25.02.2015, Hotel Haoward Johnson, „Împreună avem grijă de plantă dar şi de
sol + Anul Internaţional al Solului”. Simota C.; „Directiva Nitraţilor” şi Dumitru M.
„Starea de calitate a solurilor”. Organizator TIMAC AGRO, INCDPAPM – ICPA
București și AGRO INTELIGENŢA.
 20.03.2015, Palatul Parlamentului, Atelierul de lucru „Evoluția agriculturii și
sectorului de dezvoltare rurală – prezent și perspective pentru perioada 2015 2020”. Lucrări: M. Dumitru „Terenurile agricole ale României - resursă naturală
epuizabilă.
 23.03.2015, Ziua Mondială a Meteorologiei, ASAS, Tematica „Cunoașterea climei
pentru prevenirea schimbărilor climatice’’.
 24.03.2015, Hotel Intercontinental, Institutul European din România „Lansare
studii de strategie și politici - SPOS 2014”, „Când ar trebui să adere România la
Uniunea Bancară Europeană, mai devreme sau mai târziu? şi „Gazele de șist:
între nevoi și standardele de mediu”.
 23.04.2015, Cluj-Napoca, Târg AGRARIA, Conferința „Protecția și Conservarea
Solurilor – Prezent și Perspective”. M. Dumitru a prezentat lucrarea: ”Starea
actuală de fertilitate a solurilor din România”.
 02.06.2015, Hotel Intercontinental, seminarul “Îngrășămintele, o soluție pentru
creșterea profitabilității fermelor”, organizat de Agrium, Agroport România.
 03.06.2015, Fundulea, Intâlnire cu fermierii organizată de BASF și AGROLIFE.
 10.06.2015, Insula Mare a Brăilei (IMB), Ziua câmpului la centrul de excelență din
IMB.
 12.06.2015, Cercetare pentru Bunăstare, Simpozionul cu tema: „Schimbările
climatice și impactul acestora asupra mediului înconjurător și modul de adaptare
a tehnicilor agricole la noile condiții” la SCDA Brăila.
 22.07.2015, Cocora Ialomița, Organizator Monsanto, Agricultura de precizie,
progrese în genetică.
 23.07.2015, București, Hotel Marshal Garden, Administrația Națională Apele
Române. Conferinţa finală a proiectului Danube water integrated management
(WATER).
 23 – 28.08.2015, a 21-a Conferință Națională de Știința Solului, la Timișoara,
„Banatul istoric, soluri, agricultură, tradiții’’, Organizator: Societatea Națională
Română pentru Știința Solului și USAMV a Banatului, Timișoara.
 10 – 13.09.2015, Workshop INSPIRATION, „Integrating spatial planning, land
use and soil management research action’’, la Agigea, Organizator: INCDPAPM ICPA București.
 14.09.2015, Hotel Radison Blu, „Bilanțul anului 2015 în agricultură, cum ne
pregătim pentru anul agricol 2016?”.
 05.10.2015, Administraţia Naţională „Apele Române” întâlnire de consultare a
factorilor interesați privind activitățile agricole din cadrul proiectului celui de-al
o












doilea Plan Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din
România”.
15.10.2015, Ceremonia de aniversare a 145 ani de la înființarea USAMV ClujNapoca, și acordarea titlului de profesor honoris cauza domnului Dacian Cioloș
fost comisar european.
16.10.2015, „La 130 de ani de la nașterea lui Gheorghe Ionescu-Șișești și a
silvicultorului Marin Drăcea”. Casa Oamenilor de Știință.
16.10.2015, ASAS, „Calitatea alimentatiei – obiectiv strategic al dezvoltării
societății”. Simpozion dedicate Zilei Mondiale a Alimentației.
30.10.2015, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, „Schimbările climatice
– cauze, efecte şi măsuri de diminuare a impactului”, Simota C. și Dumitru M.,
„Efectul schimbărilor climatice asupra unor indicatori biofizici pentru desemnarea
zonelor afectate de seceta pedologică”, Dumitru M. și Simota C. „Solul în context
actual”.
19.11.2015, „Sesiunea anuală de comunicări științifice a Administraţiei Naţionale
de Meteorologie”.
Acordarea titlului de Doctor Honoris Cauza, Prof. Rainer Horn, Președintele
Societății Internaționale de Știința Solului, la USAMV a Banatului, Timişoara.
05.12.2015, „Ziua Internațională a Solurilor”, Sesiune Științifică, Organizator:
Societatea Națională Română pentru Știința Solului și INCDPAPM – ICPA
București, în Aula ASAS.

9. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCD


Fondul de publicaţii al bibliotecii INCDPAPM – ICPA București numără 4800 de volume.



Site-ul web: http://icpa.ro în care pot fi accesate rapoartele tuturor proiectelor de cercetare derulate
de INCDPAPM - ICPA București şi publicaţiile importante ale cercetătorilor din institut (articole,
cărţi).



INCDPAPM - ICPA București este punct de contact pentru Baza de date de documentare în
agricultură AGRIS – FAO (Organizaţia Mondială a Agriculturii).

10. Concluzii












INCDPAPM - ICPA București a continuat să-și dezvolte infrastructura de cercetare cu orientare
specială către acreditarea RENAR a laboratoaului de analize fizico-chimice pentru ştiinţele solului,
agrochimie şi protecţia mediului.
A fost menținut personalul de cercetare-dezvoltare institutul creând cadrul adecvat pentru continua
perfecționare a acestuia.
Au fost selectaţi prin concurs şefii de laborator conform noii organigrame dintre cercetătorii tineri
sau de vârstă medie.
Cercetătorii tineri au fost stimulaţi să propună proiecte de cercetare în cadrul programului sectorial
al MADR un număr de 5 proiecte (din 6 propuse) fiind câştigate.
Au crescut semnificativ indicatorii scientometrici pentru cuantificarea activităţii de cercetare: număr
de lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI.
În scopul promovării INCDPAPM – ICPA București și ca urmare a recunoașterii activităților
desfășurate în institut au crescut semnificativ față de anul 2014 acțiunile de mediatizare (interviuri în
presă, radio și televiziune, participare la conferințe naționale cu impact general).
INCDPAPM - ICPA București nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetele fondurilor
speciale sau către orice alt partener, nu a făcut împrumuturi la bănci, nu a ipotecat şi nu are depuse
garanţii pentru datoriile sale. O problemă majoră pentru institut a fost susţinerea unei valori anuale
minime aproape constante a cheltuielilor indirecte în ultimii ani (utilităţi, salariile personalului
administrativ, reparaţii, telecomunicaţii, internet etc.).
Din punct de vedere financiar INCDPAPM - ICPA București a continuat tendinţa pozitivă din anii
anteriori. Astfel, faţă de anul 2014 în anul 2015 veniturile totale au crescut cu 2.094.965 lei, în timp
ce cheltuielile totale au scăzut cu 224.748 lei.
În anul 2015 profitul brut al INCDPAPM - ICPA București a fost de 1.317.508 lei (559.708 lei în
2014), pierderea brută fiind 0 lei (0 lei în 2014).
Câştigul mediu lunar pentru personalul de cercetare a crescut de la 2.900 lei în 2014 la 3.702 lei în
2015.

11. Perspective/priorități pentru perioada următoare de raportare
Sursele de finanţare în perioada 2015 - 2018 vor fi aproximativ aceleaşi cu cele din prezent: program
nucleu, proiecte din programe sectoriale (MADR), proiecte din PN II aflate în derulare, proiecte noi care vor
fi propuse în competiţia PN III, proiecte internaţionale incluse în Horizon 2020 şi alte surse de finanţare
europene (ex. Life) precum şi servicii oferite de INCDPAPM – ICPA București.
Acestor surse de finanţare pentru perioada următoare de raportare li se pot adăuga:
 finanţări prin iniţierea de Grupuri Operative în cadrul Parteneriatului European pentru Invenţii în
cadrul finanţării prin măsura 12 din PNDR prin care să fie valorificate rezultate ale cercetării
realizate în INCDPAPM – ICPA București.
 finanţări prin intermediul Programului Operaţional Competitivitate – Axa POC 2014 – 2020, Acţiunea
1.2.3. “Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe”.
Din punct de vedere al programului de măsuri administrative:
 Dezvoltarea unui sistem informatizat interactiv de management care să permită:
o Gestiunea în timp real a aspectelor financiare ale contractelor aflate în desfăşurare;
o Evaluarea dinamicii stocurilor material;
o Contabilizarea rezultatelor de CDI realizate pe fiecare proiect;
o Realizarea raportului anual de activitate al institutului;
o Evaluarea în timp real a indicatorilor de performanţă pentru fiecare membru al personalului,
laborator, departament;
o Prognoza indicatorilor de performanţă financiară a institutului care sunt corelaţi, în acord cu
prevederile Contractului Colectiv de Muncă de măsuri administrative care trebuie luate
pentru evitarea intrării institutului în criză financiară.
 Realizarea unui parteneriat strategic cu unităţi de învăţământ superior (ex. USAMV București).
 Realizarea de parteneriate strategice cu instituţii în domeniul gestiunii rezervelor naturale:
Administraţia Naţională de Meteorologie, Administraţia Naţională „Apele Române”.
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Anexa 1
Raport de activitate pe anul 2015
al Consiliului de Administraţie al INCDPAPM - ICPA București

CAP.1. Introducere
Prin Ordinul nr. 575/09.10.2014 al Ministrului delegat pentru Învăţământ superior, Cercetare Știinţifică şi
Dezvoltare Tehnologică a fost stabilită componenţa Consiliului de administraţie al INCDPAPM - ICPA
București format din 9 membri în temeiul prevederilor art. 13 şi art. 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1375/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA București. Conform Ordinului
575/09.10.2014 componenţa Consiliului de administraţie al INCDPAPM-ICPA este:










Simota Cătălin Cristian – preşedinte – Director General INCDPAPM - ICPA București
Dumitru Mihail – membru – Preşedintele Consiliului Ştiinţific al INCDPAPM - ICPA
București
Paraschiv Gigel – membru – reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale
Macarie Daniela – membru – reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Tănăsescu Carmen – membru – reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Dinu Iuliana Luminiţa – membru – Specialist Ministerul Educaţiei Naţionale
Cîmpeanu Sorin Mihai – membru – Specialist, Prof. univ. – Rector USAMV București
Soriga Iuliana – membru – specialist consilier – Ministerul Educaţiei Naţionale
Ursu Daniela Paula – membru – Specialist, Director – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

Prin Ordinul nr. 3086/16.01.2015 al Ministrului delegat pentru Învăţământ superior, Cercetare Știinţifică
şi Dezvoltare Tehnologică componenţa Consiliului de administraţie al INCDPAPM - ICPA București a fost
modificată, domnul Cîmpeanu Sorin Mihai fiind înlocuit cu domnul Mihalache Mircea – Conferenţiar USAMV
București.
La şedinţele Consiliului de administraţie au luat parte ca invitaţi permanenţi Directorul economic al
INCDPAPM – ICPA București (Ecaterina Târhoacă) şi preşedintele sindicatului INCDPAPM – ICPA
București (Petre Voicu).
Consiliul de administraţie al INCDPAPM – ICPA București s-a întrunit în anul 2015 în şedinţe lunare.
CAP. 2 Managementul instituţional
Consiliul de administraţie al INCDPAPM – ICPA București a aprobat în şedinţa din data de 29.01.2015
mandatul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2015 - 2016 la solicitarea Sindicatului
ICPA nr. 8/43/14.01.2015.
În şedinţa din data de 29.09.2015 Contractul Colectiv de muncă al INCDPAPM - ICPA Bucureşti negociat
cu sindicatul INCDPAPM - ICPA București pentru perioada 2015 - 2017 a fost prezentat consiliului de
administraţie. CA a aprobat criteriile de evaluare a performanţelor profesionale incluse în Contractul
Colectiv de muncă.
În şedinţa din data de 28.04.2015 membri CA au avizat Raportul anual de activitate al INCDPAPM - ICPA
București pe anul 2014 şi Raportul Directorului General.
În şedinţele din datele de 19.05.2015 şi 30.06.2015 CA a analizat documentele privind participarea
INCDPAPM - ICPA București la constituirea Grupului de Interese Economice „Proiectant General al
Sistemului Naţional Antigrindină şi de creşterea precipitaţiilor G.I.E.”. Membri CA au fost de acord cu
împuternicirea directorului general pentru semnarea documentelor legale pentru participarea INCDPAPM ICPA București la GIE doar după obţinerea aprobării ANCSI pentru participarea INCDPAPM - ICPA
București la acest grup de interese. În şedinţa din data de 29.09.2015 membri CA au luat la cunoştinţă
faptul că ANCSI a aprobat asocierea dintre INCDPAPM - ICPA București şi GIE „Proiectant General al
sistemului naţional antigrindină”.
În şedinţa din data de 08.07.2015 membri CA au analizat stadiul de pregătire a Laboratorului de analize
fizico-chimice pentru ştiinţele solului, agrochimie şi protecţia mediului în vederea acreditării RENAR.

În anul 2015 Consiliul ştiinţific al INCDPAPM - ICPA București s-a întrunit în 11 şedinţe. Ordinea de zi a
şedinţelor s-a referit la aprobarea unor documente privind:
 managementul instituţional:
o aprobarea componenţei Comisiei de Avizare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare pe anul
2015 (şedinţa din 04.01.2015);
o propunerea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de şef de laborator/
compartiment conform noii organigrame a INCDPAPM - ICPA București (şedinţa din
28.01.2015);
o propunerea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de secretar ştiinţific şi a
metodologiei de desfăşurare a concursului (şedinţa din 31.08.2015).
 activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare:
o avizarea Strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a INCDPAPM - ICPA București şi
propunerea de a fi aprobată de Consiliul de administraţie (şedinţa din 06.12.2015).
 managementul resurselor umane:
o aprobarea prelungirii contractelor de muncă în baza legii 319/2002 pentru salariaţi cu gradul
ştiinţific de Cercetător ştiinţific gradul I care au îndeplinit vârsta de pensionare, criteriul de
prelungire fiind existenţa contractelor de cercetare care să acopere cheltuielile salariale
pentru perioada solicitată (şedinţele din 10.02.2015, 26.02.2015, 28.05.2015, 10.11.2015,
16.12.2015);
o aprobarea raportului elaborat de Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de Șef de
laborator/departament (şedinţa din 16.03.2015);
o aprobarea raportului comisiei de concurs pentru ocuparea postului de secretar ştiinţific
(şedinţa din 06.10.2015).
CAP. 3 Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, pe plan naţional şi internaţional desfăşurată
de INCDPAPM - ICPA București
În şedinţa din data de 07.12.2015 CA a analizat şi aprobat Obiectivele strategice de cercetare-dezvoltareinovare ale INCDPAPM - ICPA București propuse de Consiliul ştiinţific al INCDPAPM - ICPA București.
În şedinţa din data de 15.12.2015 CA a analizat perspectiva de dezvoltare a INCDPAPM - ICPA Bucureşti
în perioada 2015 - 2018 bazată pe oferta managerială a directorului general.
CAP. 4 Activitatea financiar-contabilă
În şedinţa din data de 20.02.2015 CA a avizat proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al INCDPAPM ICPA Bucureşti pentru anul 2015.
În şedinţa din data de19.05.2015 membri CA au avizat favorabil situaţiile financiare anuale ale INCDPAPM
- ICPA Bucureşti pentru anul 2014 şi au aprobat Raportul administratorului pe baza bilanţului contabil la
31.12.2014.
În şedinţa din data de 19.05.2015 membri CA au aprobat Programul anual de achiziţii-investiţii pentru anul
2015. În şedinţa din data de 10.11.2015 membri CA au aprobat actualizarea „Planului anual de achiziţii”.
În şedinţa din data de 31.08.2015 membrilor CA le-a fost prezentată situaţia financiar-contabilă a
INCDPAPM - ICPA Bucureşti la data de 30.06.2015. Membri CA au constatat că la această dată
INCDPAPM - ICPA Bucureşti nu are datorii restante faţă de salariaţi, bugetul de stat şi bugetele fondurilor
speciale şi nici faţă de alţi parteneri.
Cap. 5 Managementul resurselor umane
În şedinţa din data de 29.01.2015 membri CA au fost de acord cu scoaterea la concurs a posturilor de şef
laborator/compartiment corespunzătoare noii organigrame a institutului.
Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de șef laborator/compartiment desfăşurat în perioada
09-16.03.2015 au fost aprobate de CA pe baza raportului Comisiei de concurs în şedinţa din data de
31.03.2015.
În şedinţa din data de 31.08.2015 membri CA au fost de acord cu regulamentul de concurs şi comisia de
concurs propuse de Consiliul Științific al INCDPAPM – ICPA București pentru ocuparea postului de
secretar ştiinţific.
Cap. 6 Activităţi conexe

În şedinţa din data de 29.01.2015 membri CA au fost de acord cu semnarea Contractului de Comodat
pentru spaţiul din clădirea ASAS negociat între INCDPAPM-ICPA şi ASAS
În şedinţa din data de 31.03.2015 membri CA au fost informaţi desprelitigiul împotriva Obştei Banca
Gilortului în Dosarul nr. 1994/267/2014 având ca obiect nulitatea absolută parţială, împotriva titlului de
proprietate emis în favoarea Obştei Banca Gilortului pentru suprafaţa de teren aflata în administrarea
INCDPAPM - ICPA București.
În şedinţele lunare membri CA au fost de acord cu deplasările în străinătate ale cercetătorilor din
INCDPAPM - ICPA București care se efectuează în cadrul contractelor de cercetare existente fiind incluse
în bugetele acestor contracte.
Cap. 7 Program de activitate 2016
În anul 2016 Consiliul de administraţie al INCDPAPM - ICPA București se va întruni în şedinţe ordinare
lunare. Tematica propusă pentru aceste şedinţe este:













Ianuarie: prezentarea şi aprobarea Planului anual de achiziţii şi investiţii;
Februarie: prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al
INCDPAPM - ICPA București;
Martie: analiza contractelor de cercetare-dezvoltare şi inovare încheiate pentru anul 2016;
Aprilie: prezentarea spre aprobare a Raportului anual al INCDPAPM - ICPA București pe anul 2015
şi a Raportului Directorului General;
Mai: prezentarea spre aprobare a situaţiilor financiare anuale ale INCDPAPM - ICPA București
pentru anul 2015 şi a Raportului administratorului pe baza bilanţului contabil la 31.12.2015;
Iunie: Analiza activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare pe plan naţional şi internaţional
desfăşurată în INCDPAPM - ICPA București în lunile ianuarie-iunie 2016;
Iulie: analiza scoaterii la concurs a unor posturi de cercetare, aprobarea metodologiei de concurs şi
a comisiilor de concurs;
August: prezentarea situaţiei financiar contabile la 30.06.2016;
Septembrie: analiza realizării criteriilor de performanţă asumate de directorul general prin oferta
managerială;
Octombrie: actualizarea planului de achiziţii;
Noiembrie: actualizarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a INCDPAPM - ICPA
București;
Decembrie: analiza realizării criteriilor de performanţă asumate.

Cap. 8 Diverse
Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie al INCDPAPM - ICPA București:
29.01.2015:
1. Aprobarea mandatului de negociere a Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2015 - 2016 –
solicitarea Sindicatului ICPA nr. 8/43/14.01.2015.
2. Aprobarea contractului de comodat modificat, propus INCDPAPM - ICPA București de către
ASAS.
3. Diverse
20.02.2015
1. Prezentarea proiectului - Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015 al INCDPAPM - ICPA
Bucureşti.
2. Diverse.

31.03.2015

1. Prezentarea litigiului împotriva Obştei Banca Gilortului în Dosarul nr. 1994/267/2014 având ca
obiect utilitatea absolută parţială, împotriva titlului de proprietate emis în favoarea Obştei Banca
Gilortului pentru suprafaţa de teren aflată în administrarea INCDPAPM - ICPA București.
2. Prezentarea spre aprobare a rezultatelor concursului de Şef Laborator/Şef Compartiment,
susţinut în data de 09.03.2015.
3. Diverse.
28.04.2015
1. Raportul anual al INCDPAPM - ICPA București pe anul 2014.
2. Aprobarea planului de achiziţii pe anul 2015.
3. Diverse.
19.05.2015
1. Avizarea situaţiilor financiare anuale.
2. Aprobarea planului de achiziţii pe anul 2015.
3. Diverse.
30.06.2015
1. Prezentarea formei finale a „Actului Constitutiv al Grupului de Interes Economic Proiectant
General al Sistemului Naţional Antigrindină şi de creşterea precipitaţiilor G.I.E.”
2. Diverse.
08.07.2015
1. Prezentarea stadiului de pregătire a Laboratorului de Analize Fizico-Chimice pentru Ştiinţele
Solului, Agrochimie şi Protecţia Mediului în vederea acreditării RENAR.
2. Diverse.
31.08.2015
1. Prezentarea situației financiar-contabile la 30.06.2015, conform raportărilor oficiale.
2. Aprobarea regulamentelor de concurs şi a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor
vacante de Secretar Ştiinţific şi Laborant.
3. Diverse.
29.09.2015
1. Prezentarea contractului colectiv de muncă al INCDPAPM - ICPA Bucureşti negociat cu
sindicatul INCDPAPM - ICPA București pentru perioada 2015 - 2017.
2. Diverse.
10.11.2015
1. Prezentarea spre aprobare a Planului de Achiziţii actualizat la 31.10.2015.
2. Diverse.
07.12.2015
1. Obiectivele strategice de cercetare-dezvoltare-inovare ale INCDPAPM - ICPA Bucureşti.
2. Diverse.
15.12.2015
1. Perspectiva de dezvoltare a INCDPAPM - ICPA București în perioada 2015 - 2018.
2. Diverse.

ANEXA 2
LISTA CONTRACTELOR
Beneficiar

Valoare
Durata
(lei)
Contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice - naţionale
MADR –
Sistem informaţional pentru agricultură şi
1.062.850 2015 Plan Sectorial
compatibilizarea acestuia cu Cadastrul
2018
ADER 2015 - 2020
General - S.I.A. (ADER 12.1.1)
MADR –
Sistem informatic geografic al resurselor
1.062.850 2015 Plan Sectorial
de sol armonizat cu sistemul informatic
2018
ADER 2015 - 2020
geografic al utilizării terenurilor (FAOLCCS) şi sistemul informatic geografic al
blocurilor fizice (ADER 12.2.1)
MADR –
Portal pentru informaţii de sol “în oglindă”
1.062.850 2015 Plan Sectorial
cu cel realizat de Centrul Comun de
2018
ADER 2015 - 2020
Cercetare (JRC) la nivel european (ADER
12.2.2)
MADR –
Cercetări și studii privind reabilitarea
1.262.850 2015 Plan Sectorial
infrastructurii principale de irigații
2018
ADER 2015 - 2020
aparținând domeniului public al statului din
suprafața de 823.000 ha viabile economic
(ADER 12.4.2)
MADR –
Irigaţii din resurse alternative. Alimentare
712.850 2015 Plan Sectorial
din pânza freatică și lacuri (ADER 12.4.3)
2018
ADER 2015 - 2020
MADR Sistemului naţional de monitorizare sol500.000 2011 Monitoringul calităţii teren pentru agricultură, precum şi sol2020
solurilor
vegetaţie forestieră pentru silvicultură –
reţeaua 8x8 km
ASPABIR 50 – Accounting for the
PN II 2012-2015
102.500 2012 Service-providing units of Plants in the
2016
environmental Assessment of plans and
projects with Biogeochemical Impact at
multiples scales in River basins
FRIENDLYHORT 32-1351 – Elaborarea
PN II 2012-2015
55.800 2012 unor metode şi tehnici noi pentru culturile
2016
horticole integrate şi ecologice prin
folosirea unor produse şi materiale
biodegradabile prietenoase mediului
PN II 2012-2015

PN II 2012-2015
PN II 2014 – 2016
PN II 2014 – 2016

MEN – ANCSI
Program NUCLEU
2009-2015

Acronim - Nr. - Denumire proiect

HUMIFERT 109 – Regenerarea fertilităţii
solurilor şi sporirea producţiilor prin
utilizarea unor noi îngrăşăminte cu
substanţe organice naturale
AMELSOL 122 – Ameliorarea solurilor
acide folosind un deşeu din industria
metalurgică
BIOPETROTEH 168 - Tehnologie de
bioremediere a solurilor poluate cu
hidrocarburi petroliere
FEROW 163 - Eco-tehnologie de obținere
a unui fertilizant policompozit innovator
prin procesarea și reciclarea a trei
deșeuriorganice în scopul creșterii calității
terenurilor agricole și siguranței alimentare
PN 09-28 “URS – Utilizarea durabilă a
Resurselor de Sol”

192.500

2012 2016

297.000/
120.000

2012 2016

104.646

2014 2016

112.646

2014 2016

3.374.812

2009 2015

Contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice internaţionale
FP7 (Universitatea
RECARE - Preventing and Remediating
39371,41 €
Wageningen,
Degradation of Soils in Europe through
Olanda - CO)
Land Care (GA 603498/2013)
Horizon 2020
SoilCare for Profitable and Sustainable
Crop Production in Europe (acronim:
SOILCARE)
4. ERA-NET
MANUNET 7057 – Fertilizers with
132.000
slow/controlled release of active
compounds, prepared by microencapsulation in environmental friendly
polymeric structures
5.FP7
INSPIRATION - Integrated Spatial
50.000€
(Ministerul Mediului Planning, land use and soil management
– Germania – CO)
Research Action
Horizon 2020
Interactive Soil Quality Assessment in
Europe and China for Agricultural
Productivity and Environmental
Resilience (acronim: iSQAPER)
Contracte de cercetare-dezvoltare şi servicii finanţate din fonduri private
EUROPA CAPITAL
Studiu de evaluare a calității terenurilor
5.732
SA
înregistrate în cartea funciară cu nr.
200754 și 200755 București sector 6
SOCIETATEA
Servicii de cercetare si dezvoltare
91.980
COMPLEXUL
experimentală în domeniul pedologicENERGETIC
Cercetări privind efectul îngrășămintelor
OLTENIA SA
organo-minerale pe baza de lignit la
speciile silvice (Paulownia) și speciile
agricole (mazăre, porumb, floarea
soarelui și camelină)
PROIECTANT
Studiu privind folosința terenurilor în
13.101
GENERAL AL
zona Drăgășani, valoarea de investiție a
SISTEMULUI
culturilor, suprafețe viti-pomicole
NATIONAL
semnificative
ANTIGRINDINĂ ȘI
DE CREȘTERE A
PRECIPITAȚIILOR
SC OIL DEPOL
Monitorizare trimestrială a calității solului
8.274
SERVICE SRL
reabilitat pe platforma de tratare prin
bioremediere a solului infestat cu produs
petrolier, supervizarea și asistența
tehnică pe perioada lucrărilor de
bioremediere ex situ
AGRINVEST SRL
Studiu agrochimic
28.096
AGRINVEST PLANT Studiu agrochimic
20.255
AREAL DESIGN
Caracterizare pedologică în vederea
4.500
reactualizării planului urbanistic general
al localității Drăgoești, jud. Ialomița
PISCICOLA SA
Studiu agrochimic
7.883
APA VITAL SA
Analize de vegetație, sol și nămol
18.342
B.I.U AUGUSTINA
Studiu pedologic în vederea reactualizării
9.000
STAN
planului urbanistic general al localității
Teslui, jud. Olt și Pleșoiu, jud. Olt
QUALITY CROPS
Organizare câmp experimental pentru
42.000
AGRO SRL
agricultură conservativă
EUROPA CAPITAL
Studiu de evaluare a calității terenurilor
5.732
SA
înregistrate în cartea funciară
PANETONE SRL
Cedare formulă fertilizant
50.000
COMPANIA DE APA Analize probe nămol
3.369
ARAD SA

2013 2018
2015 2020
2012 2015

2014 2017
2015 2020

GBI CONSULTING
MEHIMAUERLARCHER

OSCAR SERV
IMPEX SRL
ERNST&YOUNG

INDUSTRIAL
ECONOMICS
INCORPORATED
IEC
PRIMĂRIA
BRĂNEȘTI
INCDTP

RAMBOLL SOUTH
SRLl

CENTRUL DE
BIOTEHNOLOGII
MICROBIENE
BIOALDEVIN SRL

Furnizare sistem de date agregate
pentru studiul zonarea producției agricole
și zootehnice și a potențialului de
dezvoltare a investițiilor în activitatea de
procesare agro-alimentară
Studiu agrochimic

80.730

Servicii de consultanță pentru întărirea
capacității industriale a autorităților
române responsabile pentru
implementarea/monitorizarea
intervențiilor prioritare finanțate din
fonduri UE pentru implementarea
Directivei Nitrați
Asistență tehnică

29.149

Studiu pedologic în vederea reactualizării
planului urbanistic general al localității
Brănești jud. Ilfov
Studiu privind analize și teste de
levigabilitate a nutrienților pentru un sol
tratat cu biopolimeri
Studiu pedologic în vederea reactualizării
planului urbanistic general al localității
Șatrile, jud. Prahova și UAT Mănești, jud.
Prahova
Analize chimice de metale grele

4.446

22.677

24.350

5.081

8.016

5.961

Analize chimice pentru produse reziduale
6.200
(tescovină, nămol )
CONSILIUL
Studiu de evaluare agrochimică asupra
36.492
JUDEȚEAN TULCEA terenurilor din amenajările agricole
Pardina si Sireasa
Contracte economice cu valori mai mici de 5000 RON
Numar contracte 17
27.648
Contracte economice pentru testarea de îngrășăminte
Numar contracte 41
109.350 €
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ANEXA 4
Brevete de invenţie (solicitate/acordate)
Cerere invenție depusă OSIM cu nr. A/00570/22.10.2015, „Produs nutritiv utilizat în bioremedierea solurilor
poluate cu produse petroliere”, autori: Carmen Sirbu, Traian Cioroianu, Mihail Dumitru, Lavinia Burtan
(Pârvan).

Cerere brevet dosar OSIM A/00216 (2015) „Ghiveci cu perlit pentru cultură hidroponică”, autori: Drăghici
E.M., Somacescu C., Matei G.M., Matei S., Brezeanu M., Brezeanu C., Dobrin E., Peticilă A., Asănică A.

RO 128921 B1/30.03.2015, „Îngrășământ complex lichid cu proprietăți anticlorozante de prevenire și tratare
a carențelor nutriționale, procedeu de obținere și metoda de aplicare”, Sîrbu Carmen Eugenia, Cioroianu
Traian Mihai, Dumitru Mihail

ANEXA 5
Produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii


Produse
o Cărţi


o

o
o
o
o
o
o
o
o

Răducu Daniela, 2015. Natura și migrarea diferitelor tipuri de pedobioplasmă. Editura
Fundației România de Mâine, 220 pag.
 Răducu Daniela, 2015. Îndreptar de teren pentru diagnosticarea, clasificarea și
descrierea morfologică a solurilor, Editura Fundației România de Mâine, 211 pag.
 Ispas Şt., Stănilă Anca-Luiza, 2015. Solurile României, Editura Valahia University
Press, Târgovişte, 246 pag., ISBN 978-606-603-126-4.
 Carmen-Alina Eftene, 2015. Bărăganul Central – sinergism microrelief-depozite-sol.
Ed. Fundației România de Mâine, 216 pag.
 Vintilă R., 2015, Contribuţii ale cercetării din România la utilizarea teledetecţiei
satelitare în agricultura secolului XXI, În: „Al VIII-lea Congres Mondial de Ştiinţa
Solului. Pledoarie pentru Sol” (ISBN 978-973-27-2523-8), Editura Academiei
Române, pp. 169 – 193 (capitol carte).
 Carmen Sirbu, Dumitru Mihail, Cioroianu Traian, Parvan Lavinia, 2015. Fertilizanți cu
substanțe humice, Editura Sitech.
 Pîrvan Lavinia, Dumitru Mihail, Cioroianu Traian, Sîrbu Carmen, 2015. Tehnologii de
bioremediere a solurilor poluate cu țiței, , Editura Sitech Craiova, ISBN 978-606-114613-0.
Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al
Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor (publicat în 10.000 de exemplare pentru uzul
comunităţilor rurale în editura eKarioka).
Fertilizant lichid „HUMIFERT”
Fertilizant lichid „HUMIFERT PLUS”
Fertilizant lichid „FERTIL - FIER”
Fertilizant lichid „FERTIL - ZINC”
Fertilizant lichid „NUTRIFERT PLUS”
Fertilizant complex lichid „BIOPETROTEH (CELEST)”
Fertilizant lichid „UAN HUM PK”
Fertilizant lichid „RECULTIVARE”

FERTILIZANT LICHID „HUMIFERT”
Autorizat definitiv pentru utilizare în agricultură conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare radiculară și extraradiculară ce conține substanțe
humice.
Compoziția chimică
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Magneziu (Mg)
Bor (B)
Sulf (SO3)
Substante humice

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

150
30
35
0,4
0,15
0,12
0,3
0,2
0,3
20
10,0

Eficienţa economică:
 Fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 15 - 40% în funcţie de tipul de cultură,
concomitent cu creşterea rezistenţei la cădere a florilor şi fructelor, a conţinutului de substanţe
proteice, zaharuri şi uleiuri volatile, precum şi mărirea rezistenţei la transport şi la acţiunea viruşilor
şi bacteriilor.
 Aplicat în sere/solarii în culturi intensive la tratamente efectuate la 7 - 10 zile, asigură sporuri de 20
– 40% la culturile de tomate, castraveți și ardei gras.
 Aplicarea radiculară în doze de 50 - 300 litri/ha asigură sporuri de producție de 15 - 30%.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 20 - 25%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul a fost testat în agricultura clasică.
 Fertilizantul este autorizat de MADR pentru utilizare în agricultura din România.
 Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de păioase, plante tehnice, precum și în
legumicultură, pomicultură și viticultură ca soluție de concentrație 0,5 - 1% în doze de 2,5 - 10
litri/ha, în 2 - 3 tratamente, iar prin încorporare în sol în doze de 50 - 300 litri/ha la un tratament.
Beneficiari potenţiali:
 IMM – urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare
a produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT LICHID „HUMIFERT PLUS”
Autorizat definitiv pentru utilizare în agricultură conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București.
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare radiculară și extraradiculară ce conține substanțe
humice.
Compoziția chimică
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Magneziu (Mg)
Bor (B)
Sulf (SO3)
Substante humice

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

170
35
40
0,4
0,15
0,12
0,3
0,2
0,3
25
15

Eficienţa economică:
 Fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 15 - 40% în funcţie de tipul de cultură,
concomitent cu creşterea rezistenţei la cădere a florilor şi fructelor, a conţinutului de substanţe
proteice, zaharuri şi uleiuri volatile, precum şi mărirea rezistenţei la transport şi la acţiunea viruşilor
şi bacteriilor.
 Aplicat în sere/solarii în culturi intensive la tratamente efectuate la 7 - 10 zile, asigură sporuri de 20
- 40% la culturile de tomate, castraveti și ardei gras.
 Aplicarea radiculară în doze de 50 - 300 litri/ha asigură sporuri de producție de 15 - 30%.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 20 - 25%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul a fost testat atat in agricultura clasica.
 Fertilizantul este autorizat de MADR pentru utilizare in agricultura din Romania.
Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de paioase, plante tehnice, precum si in
legumicultura, pomicultura si viticultura ca solutie de concentratie 0,5 - 1% in doze de 2,5 - 10
litri/ha, in 2 - 3 tratamente, iar prin incorporare in sol in doze de 50 - 300 litri/ha la un tratament.
Beneficiari potenţiali:
 IMM – urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare
a produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT LICHID „FERTIL - FIER”
Autorizat definitiv pentru utilizare în agricultură conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București.
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare extraradiculară pentru prevenirea și tratarea clorozei
ferice.
Compoziția chimică
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Magneziu (Mg)
Molibden
Cobal
Bor (B)
Sulf (SO3)
Substante humice
Hidrolizat proteic

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

44
22
27
0,05
0,5
19
0,25
3,5
0,01
0,01
0,4
19
5
5

Eficienţa economică:
 Fertilizantul aplicat foliar previne si tratează cloroza ferică, asigură sporuri sporuri de producţie de
15 - 30%.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 15 - 25%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul a fost testat în agricultura clasică.
 Fertilizantul este autorizat de MADR pentru utilizare în agricultura din România.
 Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de păioase, plante tehnice, precum și în
legumicultură, pomicultură și viticultură ca soluție de concentrație 0,5% în doze de 2,5 - 5 litri/ha, în
2 - 3 tratamente.
Beneficiari potenţiali:
 IMM - urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare a
produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT LICHID „FERTIL - ZINC”
Autorizat definitiv pentru utilizare în agricultura conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului – ICPA București.
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare extraradiculară pentru prevenirea și tratarea carențelor
de zinc și fier.
Compoziția chimică
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Magneziu (Mg)
Molibden
Cobal
Bor (B)
Sulf (SO3)
Substante humice

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

45
25
25
0,05
15
5
0,1
0,5
0,01
0,01
0,6
15
5

Eficienţa economică:
 Fertilizantul aplicat foliar previne și tratează cloroza ferică, asigură sporuri de producţie de 15 30%.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 15 - 25%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul a fost testat in agricultura clasică.
 Fertilizantul este autorizat de MADR pentru utilizare în agricultura din România.
 Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de păioase, plante tehnice, precum și în
legumicultură, pomicultură și viticultură ca soluție de concentrație de 0,5% în doze de 2,5 - 5 litri/ha,
în 2 - 3 tratamente.
Beneficiari potenţiali:
 IMM - urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare a
produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT LICHID „NUTRIFERT PLUS”
Autorizat provizoriu pentru utilizare în agricultură conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare radiculară și extraradiculară ce conține substanțe
humice.
Compoziția chimică
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Magneziu (Mg)
Molibden
Cobal
Bor (B)
Sulf (SO3)
Substante humice

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

120
70
60
0,2
0,15
0,5
0,3
0,3
0,01
0,01
0,3
2
15

Eficienţa economică:
 Fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 15 - 40% în funcţie de tipul de cultură,
concomitent cu creşterea rezistenţei la cădere a florilor şi fructelor, a conţinutului de substanţe
proteice, zaharuri şi uleiuri volatile, precum şi mărirea rezistenţei la transport şi la acţiunea viruşilor
şi bacteriilor.
 Aplicat în sere/solarii în culturi intensive la tratamente efectuate la 7 - 10 zile, asigură sporuri de 20
- 40% la culturile de tomate, castraveti și ardei gras.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 20 - 25%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul a fost testat în agricultura clasică.
 Fertilizantul este autorizat de MADR pentru utilizare în agricultura din România.
 Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de păioase, plante tehnice, precum și în
legumicultură, pomicultură și viticultură ca soluție de concentrație de 0,5% în doze de 2,5 - 5 litri/ha,
în 2 - 3 tratamente.
Beneficiari potenţiali:
 IMM - urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare a
produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT COMPLEX LICHID „BIOPETROTEH” („CELEST”)
Fertilizant testat pentru utilizare în agricultură conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare radiculară și extraradiculară ce conține substanțe
humice.
Compozitia chimica
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Magneziu (Mg)
Bor (B)
Sulf (S)
Substante organice, din care:
Substante humice

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

220
30
27
0,1
0,1
0,55
0,3
0,4
0,3
5
105
10

Eficienţa economică:
 Fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 10 - 35% în funcţie de tipul de cultură,
concomitent cu creşterea rezistenţei la cădere a florilor şi fructelor, a conţinutului de substanţe
proteice, zaharuri şi uleiuri volatile, precum şi mărirea rezistenţei la transport şi la acţiunea viruşilor
şi bacteriilor.
 Aplicat în sere/solarii în culturi intensive la tratamente efectuate la 7 - 10 zile, asigură sporuri de 15
- 40% la culturile de tomate, castraveți și ardei gras.
 Aplicarea radiculară în doze de 100 - 600 litri/ha asigură sporuri de producție de 15 - 35%.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 20 - 25%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic, precum și bioremedierea solurilor poluate.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul a fost testat în agricultura clasică.
 Fertilizantul este în curs de autorizare pentru utilizarea în agricultura din România.
 Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de păioase, plante tehnice, precum și în
legumicultură, pomicultură și viticultură ca soluție de concentrație de 0,5 - 1% în doze de 2,5 - 10
litri/ha, în 2 - 3 tratamente, iar prin încorporare în sol în doze de 50 - 300 litri/ha la un tratament.
Beneficiari potenţiali:
 IMM - urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare a
produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT LICHID „UAN HUM PK”
Fertilizant testat pentru utilizare in agricultura conform Ordinului Interministerial 6/22/2004.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare radiculară și extraradiculară ce conține substanțe
humice.
Compoziția chimică
U.M
Valoare
Azot total (N)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Magneziu (Mg)
Bor (B)
Sulf (S)
Substante organice, din care:
Substante humice

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

130
60
55
0,3
0,3
60
12
5

Eficienţa economică:
 Aplicarea radiculară prin încorporare în sol, irigare sau picurare în doze de 100 - 600 litri/ha
asigură sporuri de producție de 15 - 35%.
 Fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 10 - 25% în funcţie de tipul de cultură.
 Aplicat în sere/solarii în culturi intensive la tratamente efectuate la 7 - 10 zile, asigură sporuri de 15
- 30% la culturile de tomate, castraveți și ardei gras.
 Creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 15 - 20%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul este testat în agricultura clasică.
 Fertilizantul este în curs de autorizat pentru utilizare în agricultura din România.
 Fertilizantul se poate aplica extraradicular la culturile de păioase, plante tehnice, precum și în
legumicultură, pomicultură și viticultură ca soluție de concentrație de 0,5 - 1% în doze de 2,5 - 10
litri/ha, în 2 - 3 tratamente, iar prin încorporare în sol, irigare sau picurare în doze de 100 - 600
litri/ha.
Beneficiari potențiali:
 IMM - urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare a
produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.

FERTILIZANT LICHID „RECULTIVARE”
Fertilizant utilizare in reabilitarea haldelor de steril.
Unitatea elaboratoare: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului - ICPA București
Principalele caracteristici:
Produsul este un fertilizant lichid cu aplicare radiculară și extraradiculară ce conține substanțe
humice.
Caracteristici fizico-chimice
Azot, N total
Fosfor, P2O5
Potasiu, K2O
Fier, Fe
Cupru, Cu
Zinc, Zn
Magneziu, Mg
Mangan, Mn
Bor, B
Sulf, SO3

Concentrații
(g/l)
145
33
35
0,25
0,15
0,13
0,1
0,2
0,1
1,5

Eficienţa economică:
 Aplicarea radiculară prin încorporare în sol în doze de 400 - 1200 litri/ha.
 Fertilizantul se poate aplica și extraradicular în doze de 5 - 10 litri/ha ca soluție de concentrație de
1 - 2%.
 Aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres climatic şi
tehnologic.
Domeniul de aplicabilitate:
 Fertilizantul este testat în activitățile de reabilitare și recultivare a haldelor de steril rezultate în urma
activităților miniere.
 Fertilizantul este în curs de autorizat pentru utilizare în agricultura din România.
Beneficiari potențiali:
 IMM - urile producătoare de fertilizanți chimici prin transfer de tehnologie și autorizație de utilizare a
produsului în agricultură.
 Fermieri individuali, asociațiile de fermieri.



Servicii
o Metadatele aferente setului de date de sol „SIGSTAR-200” realizate în conformitate cu
cerinţele Directivei INSPIRE.
o Metadatele aferente setului de date spaţiale de sol „Conţinutul de carbon organic din stratul
superior de sol” din România, realizate în conformitate cu cerinţele Directivei INSPIRE.
o Dicţionar de translatare în primă aproximaţie a tipurilor de sol şi a altor termeni taxonomici
din sistemul naţional de clasificare SRCS-1980 în sistemul internaţional WRB-2014.
o Legenda Hărţii Solurilor României la scara 1:200.000 – Definiţie formalizată în termenii
sistemului de clasificare internaţională a solurilor WRB-2014 – Aproximaţia a 2-a.
Serviciile realizate sunt utilizate de către specialiştii din domeniile pedologiei, agronomiei şi
mediului în lucrări şi contracte din ţară şi străinătate pentru descrierea internaţională a
solurilor, conform prevederilor Directivei INSPIRE a Uniunii Europene.
o

Baza de date naţională a unităţilor de sol-teren agricol la scară mare (BDUST) (cu
dezvoltare-actualizare anuală.
Servicul realizat constă în date sintetice şi de detaliu (caracterizarea unităţilor de sol-teren
cartate la scara mare 1:10.000 – 1:5.000) privind terenul agricol din 1203 unităţi
administrativ-teritoriale (comune şi oraşe/municipii). Beneficiari: MADR şi alţi utilizatori
(instituţii, organizaţii, ferme etc.) din domeniul agriculturii şi protecţiei mediului. Utilizare:
Fundamentarea deciziilor la diferite niveluri (naţional, judeţean, comunal, fermă).
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ANEXA 8
Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau
perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar
Analiza fizico-chimică și biologică a compostului menajer din două amplasamente localizate în arealul Nord
București; Operator economic: EUTRON S.A, Contract nr. 13/2015
Studiu de evaluare a calității terenurilor înregistrate în cartea funciară cu nr. 200754 și 200756, București,
sector 6; Operator Economic: S.C. Europa Capital S.A., Contract 57/2015
Contract CE 24/2014, beneficiar S.C. PANETONE S.R.L.
Stabilirea tehnologiilor de cultură durabile prin adoptarea de sisteme conservative de lucrare a solului
Contract CE 24/2014, beneficiar S.C. QUALITY CROPS S.R.L.
"Corelarea sistemelor de clasificare a solurilor SRCS şi SRTS. Sistemul SRTS+" (Autori: Vlad V., Florea N.,
Toti M., Mocanu V.; Ed. Sitech, Craiova, 2014, 191 p):
Contracte testare agrochimică 2015
Nr. crt. Beneficiar

Contract

1.

S.C. SISIF S.R.L

V38

2.

S.C. KWIZDA S.R.L

V36

3.

S.C. AG CHEM EUROPE S.R.L

V10.1

4.

S.C. AGROEST MUNTENIA S.R.L

V4.1

5.

S.C. MONSANTO EUROPE S.R.L

V17

6.

S.C. AGRI SOLV WASTE S.R.L

V5

7.

S.C. SOLAREX S.R.L

V39

8.

S.C. MARCOSER S.R.L

V19.1

9.

S.C. ALBITCOM S.R.L

V42

10.

S.C. NATUREVO S.R.L

V22.1

11.

S.C. AFR FERT Protect Plant SRL S.R.L

V18

12.

S.C. PLANT TONIC S.R.L

V52

13.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L

V50

14.

S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L

V51

15.

S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.R.L

V56

16.

BEIJING LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC

V54

17.

S.C. CARBON SOLUTIONS GLOBALS.R.L

V33

18.

S.C. AAYLEX PROD S.R.L

V43

19.

S.C. BIOCHEM S.R.L

V25.1

20.

DUROM TRADE BV, Olanda

V44

21.

S.C. RAD CERT S.R.L

V35

22.

S.C. FARMORGANIX S.R.L

V2

23.

S.C. MIFALCHIM S.R.L

V28

24.

S.C. FARMORGANIX S.R.L

V8.1

25.

S.C. APINIM S.R.L

V13.1

26.

S.C. SOLAREX S.R.L

V29.1

27.

S.C. RWK AGROCHEM S.R.L

V7.1

28.

S.C. BIOHUMUS SOL S.R.L

V49

29.

S.C. BIO OLIVA S.R.L

V11.1

30.

S.C. DARICHIM PROD S.R.L

V58

31.

S.C. AGROLIFE S.R.L

V59

32.

S.C. CHIMRO DISTRIBUTION S.R.L

V60

33.

S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L

V61

34.

S.C. BIOCROM AGRO S.R.L

V63

35.

S.C. AGRO- EST MUNTENIA S.R.L

V37

36.

S.C. LIGNOHUMATE S.R.L

V9

37.

S.C. SOLAREX S.R.L

V40

38.

S.C. AZOMURES S.R.L

V41

39.

S.C. FARMORGANIX S.R.L

V31

40.

S.C. BASF S.R.L

V16

41.

S.C. LABORATORIES GOEMAR SAS, FRANTA V15

42.

S.C. AGRIUM AGROPORT S.R.L

V3

43.

S.C. ALBITCOM S.R.L

V26.1

44.

S.C. AGROBION S.R.L

V55

45.

SI TECHNOLOGIES INTERN BV

V20.1

46.

S.C. AGRIMOFERT S.R.L

V27.1

47.

S.C. RIKKO STEEL S.R.L

V1

48.

S.C. CICH NAVODARI S.R.L

V34

49.

S.C. PROCERA S.R.L

V11

50.

S.C. HUMUS FORTIUS S.R.L

V1

51.

S.C. MIFALCHIM S.R.L

V4

52.

S.C. MIFALCHIM S.R.L

V6

53.

Mugurel Ionel Gabriel

V61

54.

S.C. ROMVAC COMPANY S.R.L

V7

55.

HEADLAND AGROCHEMICALS

V10

56.

HEADLAND AGROCHEMICALS

V8

57.

S.C. ROD BUN S.R.L

V5

58.

S.C. BASF.R.L

V12

